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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕ-
СТВЕНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА САМОУПРА-

ВУВАЊЕТО 

Се прогласува Законот за општествениот пра-
вобранител на самоуправувањето, што го усвои Со-
бранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот 
собор од 18 јули 1975 година. 

ПР бр. 406 
18 јули 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

ЗА 
З А К О Н 

ОПШТЕСТВЕНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА 
САМОУПРАВУВАЊЕТО 

Член 1 
Со овој закон се утврдуваат начелата за' по-

ложбата, правата и должностите на општествениот 
правобранител на самоуправувањето. 

Член 2 
Општествениот правобранител на самоуправу-

вањето, како самостоен орган на општествената за-
едница, презема мерки и правни средства и врши 
други права и должности утврдени со закон заради 
остварување на заштита на самоуправните права 
на работните луѓе и на општествената сопственост. 

Член 3 
Општествениот правобранител на самоуправу-

вањето има право и должност, кога ќе најде дека 
со општ акт, или со поединечен акт донесен вон од 
управна или судска постапка, или со дејствие од 
организација на здружениот труд, од друга самоу-
правна организација или заедница, од општествено-
-политичка организација, односно од орган на оп-
штествено-политичка заедница се повредува самоу-
правното право на работните луѓе или општестве-
ната сопственост, да ја предупреди на тоа однос-
ната организација, заедница или орган и да им 
поднесе предлог или да даде друга иницијатива за-
ради усогласување на односниот акт или дејствие 
со уставот и законот, односно, со самоуправниот 
општ акт. 

Член 4 
Ако смета дека е тоа неопходно заради заштита 

на самоуправните права на работните луѓе или на 
општествената сопственост, општествениот право-
бранител на самоуправувањето може да бара да се 
свика седница на органите на управувањето на ор-
ганизацијата на здружениот труд, односно седница 
на овластениот орган на друга самоуправна органи-
зација или заедница, заради разгледување на опре-
делено прашање од областа н^ заштитата на 
самоуправните права на работните луѓе или на 
општествената сопственост, или може да бара на 
работните луѓе да им се соопштат односно да им 
се објават документите и податоците што се однесу-
ваат на остварувањето на нивните самоуправни 
права или на заштитата на општествената сопстве-
ност во определена самоуправна организација или 
заедница, или може да преземе друга мерка за која 
е овластен со закон. 

Ако овластениот работник, односно органот во 
организација на здружениот труд, во друга самоу-
правна организација или заедница не свика седница 
по барањето од став 1 на овој член во рок од 15 
дена од ^применото барање, општествениот право-
бранител на самоуправувањето, по прибавено мис-
лење од Социјалистичкиот сојуз на рабатниот народ 
и од синдикатите, може самиот да свика седница. 

Член 5 
Општествениот правобранител на самоуправу-

вањето може да поднесе барање надлежниот суд -
односно друг надлежен орган привремено да запре 
извршување на општ акт или поединечен акт до-
несен вон од управна или судска постапка, како и 
извршување на дејствие од организација на здруже-
ниот труд, од друга самоуправна организација или 
заедница, од општествено-политичка организација, 
односно од орган на општествено-политичката за-
едница, освен од собранието на таа заедница, ако со 
извршувањето на актот или на дејствието потешко 
би се повредило самоуправното право на работните 
луѓе или општествената сопственост, а околностите 
на случајот бараат повредата да се спречи неод-
ложно. 

Надлежниот суд, односно друг надлежен орган 
е должен веднаш да го земе во постапка барањето 
на општествениот правобранител на самоуправува-
њето и најдоцна во рок од три дена од денот на 
поднесувањето на барањето да донесе одлука за 
тоа барање, а во продолжена постапка да донесе 
конечна одлука за спорното прашање. 

Член 6 
Општествениот правобранител на самоуправу-

вањето поведува пред собранието на соодветната 
општествено-политичка заедница, во рамките на 
неговата ,надлежност постапка за укинување или 
поништување на одлука или на друг акт на орга-
низација на здружениот труд, на друга самоуправна 
организација или заедница, односно на орган на 
општествено-политичка заедница, со кои се повре-
дува самоуправното право на работните луѓе или 
општествената сопственост. 
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Општествениот правобранител на самоуправу-
вањето може да му предложи на собранието на 
општествено-политичката заедница, во рамките на 
својата надлежност, да го запре извршувањето на 
одлука, на друг акт или дејствие на организација 

4 на здружениот труд, друга самоуправна организа-
ција или заедница, односно орган на општествено-
но литичката заедница, со кои се повредува само-
управното право на работните луѓе или општестве-
ната сопственост. 

Член 7 
Општествениот правобранител на самоуправу-

вањето мо?ке да му предложи на собранието на оп-
штествено-политичката заедница, во рамките на 
својата надлежност, да ги примени мерките пред-
видени со закон кога во организација на здруже-
ниот труд или во друга самоуправна организација, 
односно заедница, битно ќе се нарушат самоуправ-
ните односи или потешко ќе се оштетат општестве-
ните интереси. 

АКО собранието на општествено-политичката за -
едница без предлог од општествениот правобрани-
тел на самоуправувањето води постапка заради при-
мена на мерките поради битно нарушени самоупра-
вни односи или потешко оштет.ување на општес-
твените интереси во организација на здружениот 
труд или во друга самоуправна организација однос-
но заедница, или поради неизвршување на обврски-
те утврдени со закон од страна на организација 
на здружениот труд или друга самоуправна органи-
зација односно заедница, за тоа го известува опште-
ствениот правобранител на самоуправувањето и при 
донес.увањето на одлуката, го разгледува мислењето 
што му го дава тој во поглед на постоењето услови за 
примена на предвидените мерки. 

Член 8 
Општествениот правобранител на самоуправува-

њето поведува пред уставниот суд постапка за оцена 
на уставноста на закони односно на уставноста и. 
законитоста на други прописи или општи акти на 
органите на општествено-политичките заедници, 
како и на самоуправните општи акти. 

Член 9 1 

Заради заштита на самоуправните права на ра-
ботните луѓе и на општествената сопственост, оп-
штествениот правобранител на самоуправувањето 
поведува постапка пред судот на здружениот труд 
односно пред друг надлежен суд или друг орган, и 
во таа постапка има овластувања утврдени со закон. 

Член 10 
Во остварувањето на заштитата на општестве-

ната сопственост, општествениот правобранител на 
самуправувањето презема мерки и правни средства 
предвидени со закон во случаи кога со акт или со 
дејствие на организација на здружениот труд, друга 
самоуправна организација или заедница, општестве-
но-политичка организација или друго општестве-
но правно лице односно орган на општествено-поли-
тичката заедница се повредува, со уставот и со за-
конот односно со самоуправниот општ акт утврде-
ното право, обврска и одговорност во поглед на 
управувањето, располагањето и користењето на оп-
штествените средства или во поглед на стекнува-
њето, распоредувањето и распределбата на доходот 
остварен во самоуправно здружениот труд, освен 
ако повредата на општествената сопственост се сто-
рува со акт или дејствие со кое е заснован правен 
однос со трето лице. 

По исклучок, ако во поглед на општествените 
средства со актот или дејствието од став 1 на овој 
член е заснован правен однос со трето лице, опште-
ствениот правобранител на самоуправувањето може, 
во случаите и под условите определени со посебен 
закон, пред надлежниот суд, односно пред друг 
надлежен орган, да го напаѓа актот или дејствието 

на организацијата, заедницата, друго општествено 
правно лице или органот од став 1 на овој член, ако 
со тој акт или дејствие незаконито се располага со 
општествени средства во корист на трети лица, или 
ако се повредуваат начелата на национилазацијата 
или начелата на ограничувањето на личната соп-
ственост. 

Член 11 
Ако смета дека со повреда на самоуправното 

право на работните луѓе или на општествената соп-
ственост е сторено кривично дело, односно стопан-
ски престап, општествениот правобранител на 
самоуправувањето му поднесува на надлежниот ја -
вен обвинител придава заради водење постапка про-
тив одговорното лице. 

Јавниот "обвинител кој постапува според при-
јавата од став 1 на овој член го известува општес-
твениот правобранител на самоуправувањето за ис-
ходот на постапката по поднесената пријава. 

Кога јавниот обвинител ќе ја отфрли кривич-
ната пријава поради кривично дело повреда на са-
моуправното право или на општествената сопстве-
ност, што ја поднесол друг орган, односно правно 
лице или поединец, за тоа го известува надлежниот 
општествен правобранител на самоуправувањето. 

Член 12 
Општествениот правобранител на самоуправува-

њето ги следи општествените односи и појави што 
се од интерес за вршењето на неговата функција и 
за забележаните појави и проблеми ги запознава 
соодветните самоуправни организации или заедници, 
односно стопанските комори или други здруженија 
на самоуправните организации или заедници, како 
и соодветните општествено-политички организации 
и собранијата односно други надлежни органи на 
соодветната општествено-политичка заедница, им 

го изнесува своето мислење за тие потави и пробле-
ми, им поднесува предлог или дава друга иниција-
тива заради преземање мерки и активности од по-
широко значење за отстранување и спречување на 
повреди на самоуправните права на работните луѓе 
и на општествената сопственост и во тоа соработува 
со соодветните општествено-политички организации, 
со самоуправните организации и заедници и СР ор-
ганите на општествено-политичките заедници. 

Член 13 
Општествениот правобранител на самоуправу-

вањето, му поднесува на собранието на општггтве-
но-политичката заедница, на негово барање или по 
своја иницијатива, извештај за состојбата. појавите 
и проблемите и дава мислења и предлози во областа 
на заштитата на самоуправните ппава на работните 
луѓе и општествената сопственост, 

Општествениот правобранител на самоуправу-
вањето ја известува јавноста за состојбата и поја-
вите во областа на заштитата на са.моуправните 
права на работните луѓе и општествената сопстве-
ност, што се од интерес за општествената заедница. 

Член 14 
, Постапката за заштита на самоуправните права 

на работните луѓе и на општествената сопственост 
општествениот правобранител на самоуправувањето 
ја поведува по своја иницијатива или по иниција-
тива од работници, органи на самоуправната кон-
трола, организација на здружениот труд, други са-
моуправни организации односно заедници, оптпте-
ствено-политички и други организации, граѓани и 
органи на општествено-политичките заедници 

Општествениот правобранител на самоуправу-
вањето прима од работниците, организациите, за-
едниците, граѓаните и од органите од став 1 на овој 
член претставки, поднесоци и изјави за повредата 
на самоуправното право на работните луѓе и на 
општествената сопственост заради преземање мерки 
и правни средства предвидени со закон во својот 
делокруг. 
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Член 15 
Заради вршење на својата функција, опште-

ствениот правобранител на самоуправувањето има 
право во организација на здружениот труд, во дру-
га самоуправна организација односно заедница, во 
општествено-политичката организација и во друга 
општествена организација односно во работна за-
едница на органите на општествено-политичката 
заедница, непосредно од работните луѓе и граѓаните, 
односно непосредно од овластените органи на тие 
организации или заедници, да се известува за ос-
тваоувањето на самоуправните права на работните 
луѓе и заштитата на општествената сопственост. 

За таа цел, општествениот правобранител на са-
моуправувањето има право да врши увид во дејноста 
и документацијата на организациите и заедниците 
од став 1 на овој член, односно на органите на оп-
штествено-политичките заедници^ како. и право да 
бара од нив да му достават потребни известувања и 
податоци, односно да му ги достават на ув^д само-
управните акти, ако дејноста, документацијата, из-
вестувањата и податоците се од значење за заштита 
на самоуправните права на работните луѓе и на 
општествената сопственост. 

Член 18 
Органите на општествено-политичките заедници, 

судовите на здружениот труд и другите судови, ор-
ганизациите на здружениот труд и другите само-
управни организации и заедници се должни оп-
штествениот правобранител на самоуправувањето 

да го известуваат за случаите на повреда на само-
управните права на работните луѓе и на општес-
твената сопственост и да му доставуваат, на негово 
барање, известувања и податоци од интерес за вр-
шење на неговата функција. 

Судовите на здружениот труд и други судови 
се должни да му укажуваат правна помош на оп-
штествениот правобранител на самоуправувањето. 

На барање од општествениот правобранител на 
самоуправувањето инспекциските и другите органи 
на управата,, како и Службата на општественото 
книговодство, се должни, да извршат определени 
дејствија неопходни за остварување на неговата 
функција. Општествениот правобранител на само-
управувањето може да бара овие дејствија да се 
извршат итно. 

Член 17 
Функцијата на општествениот правобранител на 

самоуправувањето ја вршат сојузниот, републич-
киот, односно покраинскиот општествен правобра-
нител на самоуправувањето, како и општествениот 
правобрнител на самоуправувањето што е устано-
вен со закон за определена територија во републи-
ката, односно во автономната покраина. 

Член 18 
Сојузниот општествен правобранител на самс^ 

управувањето ја врши функцијата во рамките на 
правата и должностите на федерацијата. 

Републичкиот, односно покраинскиот опште-
ствен правобранител на самоуправувањето ја врши 
функцијата на целата територија на соодветната 
република, односно автономна покраина. 

Општествениот правобранител на самоуправува-
њето за територијата на една или повеќе општини, 
односно за територијата на заедницата на општини-
те како општествено-политичка заедница, ја врши 
функцијата на територијата за која е установен. 

Општествениот правобранител на самоуправу-
вањето за територијата на определена општествено-
политичка заедница може, заради заштита на оп-
штествената сопственост или на самоуправните 
права на работните луѓе штр работат во здружени-
от труд на територијата на таа заедница, да презема 
мерки и правни средства пред судовите и органите 
на друга ошптествено-политичка заедница. 

Член 19 
Општествените правобранители на самоуправу-

вањето меѓусебно соработуваат заради извршување 
на работите од интерес за остварувањето на нив-
ната функција. 

Сојузниот, републичките и покраинските опште-
ствени правобранители на самоуправувањето заед-
нички, на начинот утврден со свој договор, разгле-
дуваат прашања од општо значење за заштита на 
самоуправните права на работните луѓе и на опште-
ствената сопственост. 

Републичкиот, односно покраинскиот општес-
твен правобранител на самоуппавувањето може, за-
ради успешно вршење на својата функција, да им 
дава упатства на другите општествени правобрани-
тели на самоуправувањето во републиката односно 
во автономната покраина. 

Член 20 
Републичкиот, односно покраинскиот општес-

твен правобранител на самоуправувањето, на ини-
цијатива од работници, односно од други работни 
луѓе и од граѓани, од органи на самоуправната кон-
трола, од организации на здружениот труд, други 
самоуправни организации, односно заедници и од 
општествено-политичките организации, како и по 
своја иницијатива, кога" смета дека е тоа неопходно 
за заштита на самоуправните права на работните 
луѓе или на општествената сопственост, мод^е да 
преземе постапка во одделен предмет што го започ-
нал друг општествен правобранител на самоуправу-
вањето вб републиката, односно во автономната по-
краина. 

Републичкиот, односно покраинскиот општес-
твен правобранител на самоуправувањето може и 
непосредно да презема мерки и правни средства 
предвидени со закон на територијата на република-
та, односно на автономната покраина заради заштита 
на самоуправните права на работните луѓе или на 
општествената сопственост. 

Ако републичкиот, односно покраинскиот оп-
штествен правобранител на самоуправувањето пре-
земе постапка, односно непосредно преземе мерки 
или правни средства во смисла на став 1, односно 
став 2 на овој член, за тоа го известува собранието 
на соодветната ошптествено-политичка заедница и 
општествениот правобранител на самоуправувањето 
во соодветната општествено-политичка заедница. 

Член 21 
Општествениот правобранител на самоуправува-

њето за територија на општина, односно на заедница 
на општини како општествено-по л птичка зч едипи а, 
го именува и го разрешува од должност собранието 
на со закон определена општествено-политичка 
заедница, на начинот определен со закон. 

Во именувањето и разрешувањето од должност 
на општествениот правобранител на самоуправува-
њето учествува, на начинот определен со закон, 
Социјалистичкиот сојуз на работниот народ. 

Член 22 
Општествениот правобранител на самоуправу-

вањето се именува за време од осум години и не 
може повторно да биде именуван на таа фvнкциja. 

Член 23 
Општествениот правобранител на самоуправу-

вањето е самостоен во вршењето па својата функ-
ција и е одговорен за нејзиното вршење. 

За дејноста на општествениот правобр.анител на 
самоуправувањето расправаат собранието на опште« 
ствено-политичката заедница и општествено-поли-
тичките организации здружени во Социјалистички-
от сојуз на работниот народ, 
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. Член 24 
На општествениот правобранител на самоупра-

вувањето функцијата му престанува и пред истекот 
на времето за кое е именуван ако -самиот побара да 
биде разрешен, ако биде осуден за кривично дело 
Па казната лишување од слобода, ако трајно ја за -
губи работната способност за вршење на својата 
функција, или ако се утврди дека мооално-поли-
тички е неподобен за вршење на својата функција. 

Член 25 
Општествениот правобранител на самоуправу-

вањето не може во исто време да врши функции 
во државни или во самоуправни организации, питу 
функција, служба или работа што се неспојливи со 
неговата функција. 

Член 26 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

539. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗ-
НИОТ ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА СА-

МОУПРАВУВАЊЕТО 

Се прогласува Законот за Сојузниот општествен 
правобранител на самоуправувањето, што го усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот 
собор од 18 јули 1975 година. 

ПР бр. 407 
18 јули 1975 година 

Белгад 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИ-

ТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО 

Член 1 
Сојузниот општествен правобранител на само-

управувањето, како самостоен орган на општестве-
ната заедница, презема, во рамките на правата и 
должностите на федерацијата, мерки и правни сред-
ства и врши други права и должности утврдени 
со закон заради остварување на општествената за-
штита на самоуправните права на работните луѓе 
и на општествената сопственост. 

Член 2 
Функцијата заштита на самоуправните права 

на работните луѓе и на општествената сопственост, 
во смисла на сојузниот Закон за општествениот 
правобранител на самоуправувањето, Сојузниот оп-
штествен правобранител на самоуправувањето ја 
врши во поглед на актите и дејствијата на сојуз-
ните органи, сојузните органи на самоуправните ор-
ганизации, заедници и здруженија, чие основање, 

односно положба и овластување се уредуваат со 
сојузен закон, на сојузните органи на општествено-
политичките организации како и во поглед на ак -
тите и дејствијата на работните заедници во тие 
органи, организации, заедници и здруженија. 

Функцијата заштита на самоуправните права 
на работните луѓе и на општествената сопственост 
Сојузниот општествен правобранител на самоупра-
вувањето ја врши и во поглед на актите и дејстви-
јата на сојузните органи на самоуправните органи-
зации и заедници, што со самоуправна спогодба се 
основани за територијата на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија, заради остварува-
ње на задачите од општ општествен интерес, ако 
тие акти. односно дејствија имаат дејство на целата 
таа територија. 

Член 3 
Сојузниот општествен правобранител на само-

управувањето е овластен пред Собранието на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
о,дносно пред Сојузниот извршен совет, да поведе 
постапка за укинување или поништување на про-
писите и на другите општи акти на сојузните орга-
ни, со кои се повредува самоуправното право на 
работните луѓе или општествената сопственост. 

Сојузниот општествен правобранител на само-
управувањето може да му даде на Собранието на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија иницијатива за укинување, измена или допол-
нение на закон, или за донесување нов закон, ако 
е во прашање остварувањето на самоуправните 
права на работните луте или4 заштитата на опште-
ствената сопственост. 

Член 4 
Сојузниот општествен правобранител на само-

управувањето може «a Собранието на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија, на СО-
ЈУЗНИОТ извршен совет, односно на друг сојузен ор-
ган, во рамките на нивната надлежност, да им пред-
ложи да укине, односно да поништи поединечен 
акт на сојузен орган со кој се повредува самоуправ-
ното право на работните луѓе. или општествената 
сопственост. 

Сојузниот општествен правобранител на само-
управувањето може и на собрание на друга 
општествено-политичка заедница да му даде ини-
цијатрЈва, во рамките на својата надлежност, да 
укине или да поништи поединечен акт на орган или 
на самоуправна организација односно заедница на 
територијата на републиката, односно автономната 
покраина, со кој се повредува општествената соп-
ственост, ако актот е донесен врз основа на сојузен 
закон за чие извршување се одговорни сојузните 
органи. 

Член 5 
Сојузниот општествен поавобранител на само-

управувањето може на Собранието на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија да му 
предложи, во рамките на својата надлежност, да 
запре извршување на одлука, друг акт или деј-
ствие на сојузните органи, сојузните органи на 
организациите, заедниците и здруженијата, односно 
на работните заедници од член 2 на овој закон, ако 
со одлуката, актот или дејствието се повредува 
самоуправното право на работните луѓе или опште-
ствената сопственост. 

Сојузниот општествен птвобранител на само-
управувањето може на Собранието на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија да му 
предложи, во рамките на својата надлежност, да ги 
примени мерките предвидени со Уставот на СФРЈ 
и со сојузен закон поради битно нарушени само-
управни односи или потешко оштетување на опште-
ствените интереси во сојузен орган на организаци-
јата, заедницата или здружението, односно во ра-
ботната заедница од член 2 на овој закон. 
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Ако Собранието на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија без предлог од Сојузниот 
општествен правобранител на самоуправувањето, 
води постапка заради примена на мерка предвиде-
на со Уставот на СФРЈ и со сојузен закон поради 
битно нарушени самоуправни односи, потешко ош-
тетување на општествените интереси или неизвр-
шување на обврска утврдела со закон од страна на 
сојузен орган на организацијата, заедницата, здру-
жението односно работната заедница од член 2 на 
овој закон, го известува за тоа Сојузниот опште-
ствен правобранител на самоуправувањето и, при 
донесувањето одлука, го разгледува мислењето што 
тој му го дава во поглед на постоењето на услови 
за примена на предвидената мерка. 

Член 6 
Сојузниот општествен правобранител на само-

управувањето поведува пред Уставниот суд на Ју -
гославија постапка заради оценување на уставноста 
на законите и уставноста и законитоста на другите 
прописи или општи акти на органите на општестве-
но-политичките заедници, како и на самоуправните 
општи акти, согласно со одредбите од Уставот на 
СФРЈ. 

Сојузниот општествен правобранител на само-
управувањето поведува пред уставниот суд на ре-
публиката, односно автономната покраина постапка 
за оценување на законитоста на прописите и на 
другите општи акти на органите на опште-
ствено-политичките заедници како и на самоуправ-
ните општи акти, што се во спротивност со сојузен 
закон за чие извршување се одговорни органите во 
републиката, односно во автономната покраина, ако 
таа постапка не ја повел републичкиот, односно 
покраинскиот општествен правобранител на само-
у праву вањето. 

Член 7 
Сојузниот општествен правобранител на само-

управувањето е овластен да поведе постапка пред 
судот на здружениот труд, друг суд или друг орган, 
ако е во прашање повреда на самоуправното право 
или на општествената сопственост во сојузниот ор-
ган, во сојузниот орган на организацијата, заедни-
цата или здружението, односно во работната заед-
ница од член 2 на овој закон. 

Член 8 
Заради вршење на својата функција, Сојузниот 

општествен правобранител на самоуправувањето 
има право во сојузниот орган, во сојузниот орган на 
организацијата, заедницата и здружението, односно 
во работната заедница од член 2 на овој закон не-
посредно од работните луѓе, односно непосредно од 
наведените органи да се известува за остварува-
њето на самоуправните права на работните луѓе, и 
за заштитата на општествената сопственост. 

За иста цел Сојузниот општествен правобрани-
тел на самоуправувањето има право да врши увид 
во дејноста и документацијата на сојузните органи, 
сојузните органи на организациите, заедниците и 
здруженијата, односно на работните заедници од 
член 2 на овој закон, како и право да бара од нив 
да му достават потребни известувања и податоци, 
односно да му ги достават на увид самоуправните 
акти, ако дејноста, документацијата, известувањето 
и податоците се од значење за заштита на самоу-
правните права на работните луѓе и на општестве-
ната сопственост. 

Член 3 
Сојузниот општествен правобранител на само-

управувањето соработува со општествените право-
бранители на самоуправувањето во републиките и 
автономните покраини по прашањата од интерес за 
остварување на општествената заштита на само-
управните права на работните луѓе и на опште-
ствената сопственост. 

Член 10 
Сојузниот општествен правобранител на само-

управувањето му поднесува на Собранието на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
на негово барање или по своја иницијатива, из-
вештај за состојбата, појавите и проблемите, како 
и мислења и предлози во областа на заштитата на 
самоуправните права на работните луѓе и на оп-
штествената сопственост. 

Сојузниот општествен правобранител на само-
управувањето ја известува јавноста за состојбата 
и појавите во областа на заштитата на самоуправ-
ните права на работните луѓе и на општествената 
сопственост, што се од интерес за општествената 
заедница. 

Член И 
Во писменото општење со работниците и со дру-

гите граѓани, со организациите на здружениот труд, 
со други самоуправни организации и заедници, оп-
штествено-иолитички и други општествени органи-
зации и здруженија како и со органите на опште-
ствено-политичките заедници, Сојузниот општествен 
правобранител на самоуправувањето употребува 
јазик и писмо во согласност со начелото на рам-
ноправноста на јазиците и писмата на народите на 
Југославија. 

Во писменото општење со работниците и со 
други граѓани, со организациите, заедниците, здру-
женијата и органите, што имаат живеалиште, од-
носно седиште на територијата на која, врз основа 
на закон односно статут на соодветната општестве-
но-политичка заедница, во службена употреба а 
јазикот на определена народност, Сојузниот опште-
ствен правобранител на самоуправувањето ги упо-
требува јазикот и писмото на народноста на кое му 
се обрнал работникот, граѓанинот, организацијата, 
заедницата, здружението, односно органот. 

Член 12 
Сојузниот општествен правобранител на само-

управувањето е самостоен во вршењето на својата 
функција и е одговорен за нејзиното вршење. 

За дејноста на Сојузниот општествен правобра-
нител на самоуправувањето расправа Собранието 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија. 

Член 13 
Сојузниот општествен правобранител на само-

управувањето се именува од^Собранието на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија за 
време од осум години. 

Сојузниот општествен правобранител на само-
управувањето се именува на предлог од Соци-
јалистичкиот сојуз на работниот народ на Ју -
гославија од редот на општествено-политичките и 
Други јавни работници, што го познаваат системот 
на самоуправувањето. 

Член 14 
Сојузниот општествен правобранител на само-

управувањето при стапувањето на должност дава 
свечена изјава пред претседателот на Собранието 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, во текстот што ќе го утврди Собранието на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија. 

Член 15 
Сојузниот општествен правобранител на са-мо-

управувањето ужива имунитет како и делегатот во 
Собранието на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија. 

Член 16 
Сојузниот општествен правобранител на само-

управувањето се разрешува од должност и пред ис-
текот на времето за кое е именуван, ако сам побара 
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да биде разрешен, ако биде осуден за кривично 
дело на казната лишување од слобода, или ако 
трајно ја загуби работната способност за вршење 
на својата функција. 

Ако сојузниот општествен правобранител на 
самоуправувањето побара да биде разрешен од дол-
жноста, а Собранието на Социјолистичка Федера-
тивна Република Југославија за тоа не донесе од-
лука во рок од три месеци'од денот'на поднесува-
њето на барањето, се смета дека со истекот на тој 
рок е разрешен од должноста. 

Собранието на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, на своја иницијатива, или 
на предлог од Социјалистичкиот сојуз на работниот 
народ на Југославија може да го разреши од дол-
жност сојузниот општествен правобранител на са-
моуправувањето и пред истекот на времето за кое 
е именуван, ако се утврди дека морално-политички 
е неподобен за вршење на својата функција. 

Ако против сојузниот општествен правобрани-
тел на самоуправувањето е поведена кривична пос-
тапка, Собранието на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија може да одлучи тој да не 
ја врши должноста додека трае таа постапка. 

Член 17 
По истекот на времето за кое е именуван, како 

и во случај на разрешување пред истекот на тоа 
време, сојузниот општествен правобранител на са-
моуправувањето не може да биде , повторно имену-
ван на истата функција. 

Член 18 
Сојузниот општествен правобранител на само-

управувањето може да има еден или повеќе заме-
ници и помошници. 

Бројот на замениците на сојузниот општествен 
правобранител на самоуправувањето го определува 
Собранието на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија. 

Заменикот и помошникот вршат работи од де-
локругот на Сојузниот општествен правобранител 
на самоуправувањето, што ќе ги определи сојузниот 
општествен правобранител на самоуправувањето. 

Пред судовите и другите органи, самоуправните 
организации, заедници и здруженија, заменикот ги 
има овластувањата што му припаѓаат на сојузниот 
општествен правобранител на самоуправувањето, а 
помошникот овластувањата што ќе му ги опреде-
ли сојузниот општествен правобранител на само-
управувањето. 

Кога сојузниот општествен правобранител на 
самоуправувањето е спречен или отсутен, него го 
застапува заменикот. Ако сојузниот општествен 
правобранител на самоуправувањето има повеќе за-
меници, тогаш него го застапува заменикот што ќе 
го определи тој. 

Одредбите од чл. 13 до 17 од овој закон важат 
и за замениците на сојузниот општествен право-
бранител на самоуправувањето. 

Член 19 
Помошникот на сојузниот општествен правобра-

нител на самоуправувањето го поставува и го раз-
решува од должност сојузниот општествен право-
бранител на самоуправувањето за време од четири 
години. 

По истекот на времето за кое е поставен, по-
мошникот на сојузниот општествен правобранител 
на самоуправувањето може да биде повторно поста-
вен на истата функција. 

Помошникот на сојузниот општествен правобра-
нител на самоуправувањето може да биде разрешен 
од должност и пред истекот на времето за кое е 
поставен од причините наведени во член 16 ст. 1 
и 3 од овој закон. 

Член 20 
Врз работниците на работната заедница на Со-

јузниот општествен правобранител на самоуправу-

вањето се применуваат прописите што важат за 
работниците во органите на сојузната управа, ако 
со овој закон не е определено поинаку. 

Преведувачките, сметководствените и други оп-
ределени работи на Сојузниот општествен право-
бранител на самоуправувањето ги вршат, врз ос-
нова на договор, соодветни служби на сојузните 
органи. 

Член 21 
Сојузниот општествен правобранител на само-

управувањето има секретар што врши определени 
работи на управата. 

За секретар може да биде поставен дипломи-
ран правник; што има потребно искуство во врше-
њето на соодветни работи. 

Сојузниот општествен правобранител на само-
управувањето може врз секретарот да го пренесе 
вршењето на работите на управата, освен работите 
од чл. 22 до 25 од овој закон. 

Член 22 
Сојузниот општествен правобранител на само-

управувањето, во согласност со актот за системати-
зација на работните места и со самоуправните оп-
шти акти за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд, врши распоред на работниците 
на работни места во службата, односно им доделу-
ва во работа определени работи и им дава потребни 
упатства за работа. 

Член 23 
Сојузниот општествен правобранител на само-

управувањето донесува акт за систематизацијата 
на работните места во работната заедница. 

Решение за поставување на работниците на р а -
ботни места како и за нивното разрешување доне-
сува сојузниот општествен правобранител на само-
управувањето врз основа на законот, актот за сис-
тематизација на работните места и самоуправните 
општи акти. 

4 Член 24 
Општите акти за меѓусебните односи во рабо-

тата на работниците на работните места од член 20 
став 1 и член 21 од овој закон, како и општите акти 
за распределба на нивниот личен доход и на4 сред-
ствата за заедничка потрошувачка ги донесува ра-
ботната заедница во согласност со сојузниот оп-
штествен правобранител на самоуправувањето. 

Член 25 
Правила за внатрешното работење на Сојуз-

ниот општествен правобранител на самоуправува-
њето донесува сојузниот општествен правобранител 
на самоуправувањето, по прибавено мислење, од 
работната заедница. 

Член 26 
Средства за работа на Сојузниот општествен 

правобранител на самоуправувањето се обезбеду-
ваат во буџетот на федерацијата. 

Член 27 
Сојузниот општествен правобранител на само-

управувањето има печат што содржи грб на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија и 
текст: ,.Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гославија — Сојузен општествен правобранител на 
самоуправувањето" на јазиците на народите на Ју -
гославија. I 

! Член 28 
Седиштето на Сојузниот општествен правобра-

нител на самоуправувањето е во Белград. 
На зградата во која се работните простории на 

Сојузниот општествен правобранител на самоупра-
вувањето мора да биде истакнат неговиот назив. 
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Член 29 
Во поглед на положбата, правата и должнос-

тите на ^Сојузниот општествен правобранител на 
самоуправувањето се применуваат соодветните од-
редби од сојузниот закон за општествениот право-
бранител на самоуправувањето, ако со овој закон 
не е определено поинаку. 

Член 30 
Додека не се формира работната заедница на 

Сојузниот општествен правобранител на самоупра-
вувањето од најмалку пет работници, одлука за 
поставувањето на работниците на работни места, 
предвидена со актот за систематизација на работ-
ните места, донесува непосредно сојузниот опште-
ствен правобранител на самоуправувањето, без кон-
курс. 

Додека не се донесат општите акти од член 24 
на овој закон, соодветни прашања привремено уре 
дува СОЈУЗНИОТ општествен правобранител на само-
управувањето. 

Член 30 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

540. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ 
УСЛОВИ ЗА ПРИВРЕМЕНО ВРАБОТУВАЊЕ И 
ЗА ЗАШТИТАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ГРАЃА-

НИ НА РАБОТА ВО СТРАНСТВО 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за основните услови за привремено вра-
ботување и за заштитата на југословенските граѓа-
ни на работа во странство, што го усвои Собранието 
на СФРЈ. на седницата на Сојузниот собор од 18 
јули 1975 година. 

ПР бр. 409 
18 јули 1975 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ 
ЗА ОСНОВНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРИВРЕМЕНО 
ВРАБОТУВАЊЕ И ЗА ЗАШТИТАТА НА ЈУГО-
СЛОВЕНСКИТЕ ГРАЃАНИ НА РАБОТА ВО 

СТРАНСТВО 

Член 1 
Во Законот за основните услови за привремено 

вработување и за заштитата на југословенските 
граѓани на работа во странство („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/73 и 11/74) во член 4 по став 1 се 
додава нов став 2, кој гласи: 

„Ако организацијата на здружениот труд од 
став 1 на овој член изведува инвестициони работи 
во странство заедно со организација на здружениот 

труд - свој домашен кооперант која не е регистри-
рана за вршење на надворешнотрговски промет, 
организацијата на здружениот труд — домашен 
кооперант во поглед на упатувањето работници на 
работа во странство ги има истите права и обврски 
според овој закон, како и организацијата на здру-
жениот труд што склучила договор за изведување 
на инвестициони работи во странство". 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 2 
Во член 5 став 3 се брише. 
Досегашниот став 4 станува став 3. 

Член 3 
Во член 18 по став 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 
»,Организацијата на здружениот труд од член 4 

став 1 на овој закон може за време на изведува-
њето на инвестициони работи во странство да прими 
на работа југословенски граѓанин на кој му преста-
нала работата к а ј странски работодавец, ако тој се 
здобива со својство на работник во здружениот 
труд на неопределено време." 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4. 

Член 4 
Во член 19 по став 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 
„Ако организацијата на здружениот труд изве-

дува инвестициони работи во странство со органи-
зација на здружениот труд — СЈВОЈ домашен коопе-
рант, должна е во - рокот од став 1 на овој член, 
покрај договорот од тој став, да достави и договор 
за кооперација за изведување на договорените ин-
вестициони работи во странство." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

541. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИМЕ-
НУВАЊЕ НА ПРОПИСИТЕ И ЗА РЕШАВАЊЕ НА 
СУДИРИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОДНОСНО ПО-
КРАИНСКИТЕ ЗАКОНИ ВО ОБЛАСТА НА ДАНО-

ЦИТЕ, ПРИДОНЕСИТЕ И ТАКСИТЕ 

Се прогласува Законот за применување на про-
писите и за решавање на судирите на републичките 
односно покраинските закони од областа на даноци-
те, придонесите и таксите што го усвои Собранието 
на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од -18 
јули 1975 година. 

ПР бр 408 
18 јули 1975 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 
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З А К О Н 

ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА ПРОПИСИТЕ И ЗА РЕ-
ШАВАЊЕ НА СУДИРИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ 
ОДНОСНО ПОКРАИНСКИТЕ ЗАКОНИ ВО ОБЛАС-
ТА НА ДАНОЦИТЕ, ПРИДОНЕСИТЕ И ТАКСИТЕ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со овој закон се определуваат општествено--по-

литичките заедници и самоуправните интересни за-
едници, според чии прописи односно одлуки и во 
чија корист се плаќаат даноците и придонесите од 
личните доходи, односно од приходите па работни-
ците и граѓаните, и се уредува решавањето на су-
дирате на реп.ублички односно покраински закон со 
законите на другите републики односно на автоном-
ните покраини во областа на даноците, придонеси-
те и таксите. 

Член 2 
Одредбите на овој закон се. применуваат и врз 

даноците, придонесите и таксите што ги плаќаат 
граѓански правЕШ лица, како и врз даноците, при-
донесите и таксите што се плаќаат од приходите 
што ќе ги остварат странски лица во Југославија 
ако со важечките прописи или со меѓудржавните, 
односно меѓународните договори не е определено пои-
наку. 

Член 3 
Како личен доход на работник, во смисла на 

овој закон, се подразбира дел од доходот што му 
припаѓа на работникот за задоволување на неговите 
лични, заеднички и општи општествени потреби. 

Како личен доход во смисла на овој закон, се 
подразбира и личниот доход што работниот човек 
ќе го оствари со лична работа самостојно во вид на 
занимање или со самостојна лична работа со сред-
ства во сопственост на граѓани. 

Како приходи на граѓани се подразбираат, во смис-
ла на овој закон, приходот остварен по основ на 
имот и имотни права, вкупниот годишен приход на 
граѓаните, приходот што странско лице го оствару-
ва во Југославија, како и поединечно остварениот 
приход на граѓаните и на граѓанските правни лица 
ка ј корисниците на општествени средства. 

Член 4 
Како даноци и придонеси од личните доходи, 

односно од приходите на работниците и граѓаните 
с;е подразбираат сите даноци и придонеси што спо-
ред прописите за нивното воведување се плаќаат од 
личните доходи, односно од приходите на работни-
ците и граѓаните. 

II. Даноци од личните доходи, односно од приходите 
на работниците и граѓаните 

Член 5 
Даноците од личните доходи, односно од прихо-

дите на работниците и граѓаните се плаќаат според 
прописите и во корист на општествено-политичката 
заедница на чија територија живее работникот или 
граѓа,нинот. 

Член 6 
За плаќање на даноците од личните доходи, од-

носно од приходите на работниците и граѓаните, ка -
ко територија на општествено-политичката заедни-
ца на која живее работникот или граѓанинот се сме-
та, во смисла на овој закон, територијата на опште-
ствено-политичката заедница на која е живеалиш-
тето на работникот или граѓанинот, ако со овој закон 
не определено поинаку. 

Ако живеалиштето на работникот, односно на 
граѓанинот и живеалиштето на членовите на неговото 
семејство не се на територијата на иста општестве-
но-политичка заедница, како територија на опште-
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ствено-политичката заедница на која живее работни-
кот или граѓанинот се смета, во смисла на овој закон, 
територијата на општествено-политичката заедница 
на која е живеалиштето на членовите н » семејство-
то на работникот или граѓанинот. 

Како членови на семејство, во смисла на овој 
закон, се сметаат брачниот другар, децата, родите-
лите, усвоенИкот и усвоителот што работникот од-
носно граѓанинот е должен да ги издржува според 
законот и ги издржува 

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од овој 
член, за плаќање даноци од личните доходи што 
граѓанинот ќе ги оствари самостојно со лична работа 
со средства за труд во сопственост на граѓани, како 
територија на општествено"политичката заедница 
на која живее граѓанинот се смета, во смисла на овој 
закон, територијата на општествено-политичката 
заедница на која се наоѓа деловната просторија во 
која граѓанинот ја врши својата дејност. 

Член 7 
Даноците на поединечно остварени приходи на 

граѓани, што му се пресметуваат при исплатата на 
тие приходи на граѓанинот, се плаќаат според про-
писите и во корист на општествено-политичката 
заедница на чија територија е живеалиштето на 
граѓанинот. 

Член 8 
Даноците на приходите што ги плаќаат странски 

лица и граѓански правни лица, се плаќаат според 
прописите и во корист на општествено-политичката 
заедница на чија територија е приходот остварен. 

Како територија на општествено-политичката 
заедница на која е остварен приходот, во смисла 
на став 1 од овој член, се подразбира територијата 
на општествено-политичката заедница на која се 
наоѓа седиштето на основната организација на 
здружениот труд, седиштето на деловната единица, 
на друг корисник на општествени средства, на гра-
ѓанско правно лице, односно на граѓанин што врши 
исплата на приходите (во понатамошниот текст: 
исплатувана 

Член 9 
За плаќање на данокот од вкупниот приход на 

граѓани, како територија на која живее граѓанинот 
се смета територијата на општествено-политичката 
заедница на која граѓа,нинот има живеалиште. 

Ако обврзникот на данок од вкупниот приход на 
граѓани го смени живеалиштето, се смета дека 
живеел на територијата на оваа општествено-поли-
тичка заедница на која во текот на годината на ј -
долго време имал живеалиште. 

За плаќање на данокот од вкупниот приход на 
граѓани, како територија на која странско физичко 
лице живее се смета територијата на општествено-
-политичката заедница на која тоа лице има живе-
алиште или привремен престој, според прописите за 
движењето и престојот на странци во Југославија. 

Член 10 
Обврзникот на данок од личниот доход од зем-

јоделска дејност што има земјиште на територијата 
на општественотполитичката заедница на која е 
неговото живеалиште како и земјиште на територи-
ја на друга општествено-политичка заедница, плаќа 
данок од личниот доход од земјоделска дејност 
според прописите и во корист на онаа општоствено-
политичка заедница на чија територија е неговото 
живеалиште. 

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, 
ако обврзникот на данок од личниот доход од зем-
јоделска дејност нема земјиште на територијата на 
ошнтествено-политичката заедница на која му е 
живеалиштето, плаќа данок од личниот доход од 
земјоделска дејност според прописите и во корист 
на општествено-политичката заедница на чија тери-
торија се наоѓа земјиштето. 

1 
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ГО. Придонеси од личните доходи на работниците и 
граѓаните 

Член 11 
Придонесите од личните доходи, односно прихо-

дите на работниците и граѓаните се плаќаат според 
одлуката и во корист на самоуправната интересна 
заедница која на работникот и граѓанинот или на 
членовите на нивното семејство им обезбедува за-
доволување на потребите и интересите, односно ко-
ристење ,на услугите за кои се плаќаат w e придо-
неси. 

Член 12 
Придонесите од л и ч е т е доходи, односно прихо-

дите на работниците и граѓаните за здравствено 
осигурување, за пензиско и инвалидско осигурува-
н и за додаток на деца и за вработување,, се плаќа-
ат според одлука и во корист на самоуправната ин-
тересна заедница што се наоѓа на територијата на 
општествено-политичката заедница на која работ-
никот има постојано место на вработување, односно 
на која граѓанинот трајно ја врши дејноста. 

Како постојано место на вработување, во смисла 
на овој закон, се подразбира територијата на опште-
ствено-политичкзта заедница на која се наоѓа се-
диштето на основната организација на здружениот 
труд во која работникот стекнал својство на работ-
ник во здруж,ениот труд односно на која граѓанинот, 
со кого работникот склучил договор за вработување, 
трајно ја врши дејноста. 

Придонесите од личниот доход за здравствено и 
за старосно осигурување на земјоделците се плаќаат 
според одлука и во корист на самоуправната инте-
ресна заедница што се наоѓа на територијата на 
општествено-политичката заедница надлежна за 
утврдување на даноците од личните доходи од зем-
јоделска дејност. 

Член 13 
Придонесите од личните доходи, односно при-

ходите на работниците и граѓаните на самоуправни-
те интересни заедници, освен придонесите од член 
12 на овој закон, се плаќаат според одлуки и во 
корист на самоуправните интересни заедници што 
се наоѓаат на територијата на општествено-полити-
чката заедница на која работникот, односно граѓа-
нинот има живеалиште. 

Ако живеалиштето на работникот, односно гра-
ѓанинот и живеалиштето на членовите па неговото 
семејство не се на територијата на иста општествегао-
-политичка заедница, придонесите од став 1 на овој 
член се плаќаат според одлука и во корист на онаа 
самоуправна интересна заедница што се наоѓа на 
територијата на општествено'политичката заедница 
на која членовите на семејството на работникот, од-
носно граѓанинот имаат живеалиште. 

IV. Решавање на судирите да републичкиот, односно 
покраинскиот закон со законите на другите репуб-
лики, одвоев« автономни покраини в« областа на 

даноците, придонесите и таксите 

Член 14 
Во поглед на данокот на неподвижен имот и 

имотни права на недвижности,, данокот на прихо-
дите од неподвижен имот и имотни права на нед-
вижности, и данокот на промет на недвижности и 
права на недвижности, важат прописите на репуб-
ликата, односно автономната покраина на чија те-
ритошија се наоѓа неподвижниот имот. 

Во поглед на данокот на подвижен имот и дано-
кот на приходи од подвижен имот,, имотните и дру-
гите права на подвижен имот, важат прописите на 
републиката, односно на автономната покраина на 
чита територија граѓанинот — обврзник на тие да-
ноци има живеалиште. 

Член 15 
Основна организација на зд,ружениот труд што 

трајно врши дејност на територија на повеќе репуб-
лики, односно автономни покраини, во поглед на 
даноците и придонесите од доходот на основната 
организација на здружениот труд е должна да ги 
применува прописите што важат на територијата на 
секоја република, односно автономна покраина на 
чија територија основната организација на здруже-
ниот труд трајно врши дејност, односно да ги при-
менува одлуките на самоуправната интересна заед-
ница која на таа организација или на работниците 
на таа организација им, обезбедува задоволување на 
потребите и интересите, односно користење на услу-
гите за кои к се плаќаат придонесите на таа само-
управна интересна заедница. 

Член 16 
Како трајно вршење дејност на основна органи-

зација на здружениот труд, во смисла на член 15 
од овој закон, се подразбира вршењето дејност на те-
риторија на една република, односно автономна покра-
ина во траење од најмалку шест месеци непрекина-
то, како и вршењето на сезонска дејност во траење 
од најмалку три месеци непрекинато, односно и до 
три месеци-ако истата сезонска дејност се врши 
секоја година во исто место и на територија на 
иста република, односно автономна покраина. 

Член 17 
Како самоуправна интересна заедница што рѓа 

основната организација на здружениот труд од член 
15. на овој закон или на работниците на таа органи-
зација им обезбедува задоволување на потребите и 
интересите, односно користење на услугите, за Кои 
се плаќаат придонеси од доходот на основната орга-
низација' на здружениот труд, се подразбира онаа 
самоуправна интересна заедница што се наоѓа на те-
риторијата на републиката, односно автономната по-
краина на која основната организација на здруже-
ниот труд трајно врши дејност. 

Како самоуправна интересна заедница што на 
основните организации на здружениот труд на те-
ритории на повеќе републики, односно автономни 
покраини, или на работниците на тие организации 
им обезбедува задоволување на потребите и интере-
сите, односно користење на услугите за кои се 
плаќаат придонеси од доходот, се подразбира онаа 
самоуправна интересна заедница што врши дејност 
на територии или на делови од територии на повеќе 
републики, односно автономни покраини на кои ос-
новните организации на здружениот труд трајно 
вршат дејност. 

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од овој 
член, како самоуправна интересна заедница што на 
основната организација на здружениот труд или на 
работниците на таа организација им обезбедува за-
доволување на потребите и интересите, односно ко-
ристење на услугите во областа на здравственото 
осигурување, пензиското и инвалидското осигурува-
ње, додатокот на деца и вработувањето, се подраз-
бира онаа самоуправна интересна заедница што се 
наоѓа на територијата на републиката, односно ав-
тономната покраина на чија територија се наоѓа 
седиштето на основната организација на здруже-
ниот труд. 

Член 18 
Во поглед на таксите важат прописите на репуб-

ликата, одвоено на автономната покраина на чија 
територија се наоѓа седиштето на органот, односно 
организацијата на општествено-попитичката заедни-
ца за чија работа се плаќа таксата или на чија те-
риторија се користи услугата. 
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Член 19 
Ако основната организација на здружениот 

труд во своето книговодство располага со податоци 
за пресметување на вкупниот приход и доход за дел 
од дејноста^ што трајно ја врши на територија на 
одделна република, односно автономна покраина, по-
датоците за пресметување на даноците и придонеси-
те од доходот според член 15 на овој закон може 
да ги утврди врз основа на пресметката на дохо-
дот остварен на територијата на таа република, од-
носно автономна покраина. 

Основната организација на здружениот труд 
што не располага со податоците од став 1 на овој 
член, ги пресметува даноците и придонесите од до-
ходот на основната организација на здружениот труд 
врз основа на дел од доходот што е сразмерен на 
учеството на исплатените лични доходи на работни-
ците што вршат дејност на територијата на таа ре-
публика, односно автономна покраина во вкупен из-
нос на исплатените лични доходи во основната ор-
ганизација на здружениот труд во периодот за кој 
се утврдува доходот. 

V. Други одредби 

Член 20 
Даноците и придонесите од чл. 6 и И на овој 

закон, што работниците ги плаќаат од личните 
доходи и даноците на приходите на граѓаните од 
чл. 7 и 8 на ОВОЈ закон, што се плаќаат при испла-
та па личните доходи, односно приходите, ги пресме-
тува, запира и уплатува исплатувачот. 

Даноците и придонесите од личните доходи и 
приходите на граѓаните, освен даноците од став 1 на 
овој член, ги плаќа граѓанинот — обврзник на дано-
ци. 

Член 21 
Работникот, односно граѓанинот е должен на 

исплатувачот, што од негово име ги пресметува, за-
пира и уплатува даноците и придонесите од лични-
те доходи, односно приходите, да му даде податоци 
за своето живеалиште, односно за живеалиштето на 
членовите на своето семејство. 

Член 22 
Прописите на општествено-политичките заедни-

ци, односно одлуките на самоуправните интересни 
заедници врз основа на кои се врши пресметување, 
запирање и уплатување на даноците и придонеси-
те од доходот на основните организации на здру-
жениот труд, односно од средствата на работните 
заедници и даноците и придонесите од личните до-
ходи, односно приходите на работниците и граѓани-
те, задолжително се објавуваат во службените гла-
сила на начинот што тие да бидат достапни за сите 
субјекти на користење. 

Начинот на објавување на прописите од став 
1 на овој член ќе се утврди со договор на опште-
ствено-политичките заедници и самоуправните ин-
тересни заедници во републиката, однсно во авто-
номната покраина. 

Член 23 
Одредбите од овој закон согласно се примену-

ваат и врз работните заедници што вршат работи 
за организациите на здружениот труд, врз земјодел-
ските и други задруги, деловните здруженија, бан-
ките, заедниците на осигурувањето, самоуправните 
интересни заедници и други самоуправни организа-
ции и заедници и нивни здруженија, општествено-
-политичките организации и други општествени ор-
ганизации, здруженијата на граѓани, органите на 
општествено-политичките заедници и врз други ор-
ганизации и заедници. 

VI. Казнени одредби 

Член 24 
Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за прекршок основна организација на 
здружениот труд или друго општествено правно 
лице, освен орган на општествено-политичка заед-
ница: 

— ако не ги примени прописите што важат на 
територијата на општествено-политичката заедница 
на која таа трајно врши дејност односно не ја 
примени одлуката на самоуправната интересна 
заедница што на организацијата или на работни-
ците на таа организација им обезбедува задоволу-
вање на потребите и интересите, односно користење 
на услугите (член 15); 

— ако податоците за пресметување на даноците 
и придонесите од доходот не ги утврди врз основа 
на пресметката на доходот остварен на територи-
јата на републиката, односно автономната покра-
ина за делот на дејноста што ја врши трајно на 
територијата на таа република, односно автонохмна 
покраина или ако не изврши, пресметка на даноците 
и придонесите од доходот врз основа на делот на 
доходот што е сразмерен на учеството на исплате-
ните лични доходи за работниците што вршат деј-
ност на територијата на таа република, односно 
автономна покраина во вкупен износ на исплате-
ните лични доходи во основната организација на 
здружениот труд во периодот за кој се утврдува 
доходот (член 19). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна од 500 до 5.000 динари и 
одговорното лице во основната организација на 
здружениот труд или во друго општествено правно 
лице. 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна од ѕ500 до 5.000 динари и 
одговорното лице во орган на општествено-поли-
тичката заедница. 

Член 25 
Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за прекршок правно лице - исплатувач 
ако ненавремено или неточно ги пресмета, запре 
или уплати даноците и придонесите од личните до-
ходи и приходите на работниците и граѓаните 
(член 20). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна од 500 до 5.000 динари и 
одговорното лице к а ј исплатувачот. 

Со парична казна од 500 до 5.000 динари ќе се 
казни за прекршок граѓанинот-исплатувач ако нена-
времено или неточно ги пресмета, запре или уплати 
даноците и придонесите од личните доходи и при-
ходите на работниците и граѓаните (член 20 став 1). 

VII. Преодни и завршни одредби 

Член 26 
Одредбите од чл. 15, 16, 17 и 19 на овој закон 

ќе се применуваат од 1 јануари 1975 година. 
Член 27 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон 
престанува да важи Законот за регулирање на 
судирањата на републичките односно покраинските 
закони во областа на даноците, придонесите и так-
сите („Службен лист на СФРЈ", бр. 5/72), освен 
одредбите на чл. 5, 6 и 8 од тој закон што се одне-
суваат на даноците и придонесите од личните до-
ходи од земјоделска дејност и од самостојно 
вршење на стопански и нестопански дејности, кои 
што остануваат во сила до 31 декември 1975 година. 

Член 28 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 
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542. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛАГА-
ЊЕ ДЕПОЗИТ ПРИ ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВА-
ЊА ВО НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДНИ ИН-

ВЕСТИЦИИ 

Се прогласува Законот за полагање депозит при 
инвестициони вложувања во нестопански и непро-
изводни инвестиции, што го усвои Собранието на 
СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 18 јули 
1975 година. 

ПР бр 411 
18 јули 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ ПРИ ИНВЕСТИЦИОНИ 
ВЛОЖУВАЊА ВО НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗ-

ВОДНИ ИНВЕСТИЦИИ 

Член 1 
Корисниците на општествени средства — инвес-

титори се должни за нестопанските и непроизвод-
Hi)iTe инвестиции определени со овој закон, во пе-
риодот од 31 јули 1975 до 31 декември 1976 година, 
да пресметуваат и да го уплатуваат депозитот опре-
делен со овој закон на посебна сметка к а ј Служба-
та на општественото книговодство во републиката 
односно во автономната покраина. 

Корисниците на општествени средства — инвес-
титори — сојузните органи и организации депози-
тот од став 1 на овој член го уплатуваат на посеб-
на сметка ка ј Народната банка на Југославија. 

Основица за пресметување на депозитот од 
став 1 на овој член е вкупниот износ предвиден во 
инвестиционата програма, односно во претсметката 
за градежните објекти и опремата. 

Ако износот предвиден во инвестиционата про-
грама, односно во претсметката за градежните об-
јекти и опремата се пречекори — основицата за пре-
сметување на депозитот ја сочинуваат и износите на 
пречекорувањето. 

Инвеститорите се должни да го обезбедат изно-
сот на депозитот, пред добивањето на одобрение за 
градење, на начинот на КОЈ се врши обезбедување 
на средствата за инвестиционо вложување. 

Член 2 
Како ден на почеток на инвестиционо вложу-

вање се смета — при изградбата на градежни об-
јекти — денот кога инвеститорот писмено ја известил 
Службата на општественото книговодство за започ-
нувањето на градењето на објектот, односно изве-
дувањето на работите, а ш и набавката на опрема — 
денот на склучувањето на договор за изработка, 
односно за купувањето на опремата. 

Ако се пречекори износот предвиден во инвес-
тиционата програма, односно во претсметка за гра-
дежните објекти и опремата — инвеститорот е дол-

жен износот на депозитот пресметан врз ова прече-
корување да го уплати во рок од осум дена од де-
нот на утврдувањето на пречекорувањето. 

Член 3, 
Пресметувањето' и уплатувањето на депозитот 

од член 1 на овој закон се врши пред да почне гра-
дењето, односно набавката по стапка од .500/о. 

Член 4 
Како нестопански инвестиции, во смисла на овој 

закон, се сметаат сите инвестициони вложувања во 
нестопански дејности (област 8, 9 и 10 од Номенкла-
турата на дејностите^. 

Како непроизводни инвестиции во стопанските 
дејности, во смисла на овој закон, се сметаат сите 
инвестициони вложувања во трговската дејност, 
проектантската дејност, филмската дејност, во об-
ласта на банкарството и имотното осигурување, во 
дејноста на деловните здруженија, во изградбата на 
административно-управни згради и објекти на оп-
штествениот стандард, како и инвестиционите вло-
жувања во изградба на сообраќајници и на придру-
жните објекти врзани за сообраќајниците. 

Член 5 
Сојузниот извршен совет, врз основа на усогла-

сените ставови со надлежните републички, односно 
покраински органи, ги утврдува критериумите и 
постапката за ослободување од обврските за полага-
ње на депозитот од член 3 на овој закон. 

Критериумите од став 1 на овој член ги утвр-
дува Сојузниот извршен совет врз основа на утвр-
дената економска политика и билансите за движе-
њето на општата, заедничката и инвестиционата по-
трошувачка предвидена со плановите и со догово-
рите на републиките и автономните покраини, а на 
предлог од надлежните органи на републиките и ав-
тономните покраини 

Врз основа на критериумите од став 2 на овој 
член, Сојузниот извршен совет донесува одлуки за 
ослободување од полагање на депозитот. . 

Член б 
Средствата уплатени според одредбите од овој 

закон на име депозит ќе шл се вратат на депоненти-
те — инвеститорите во рок од две години од денот 
на депонирањето. 

Член 7 
Врз основа на самоуправната спогодба склучена 

меѓу корисниците на општествени средства кои се 
должни да полагаат депозит според одредбите од 
овој закон средствата депонирани според одредбите 
од овој закон молчат да се употребат за кредитира-
ње на стопанските инвестиции во приоритетните об-
јекти што ќе ги определат републиките и автоном-
ните покраини. 

Член 8 
Одредбите од ОВОЈ закон не се однесуваат на 

инвестиционите вложувања во нестопански и не-
производни инвестиции започнати до денот на вле-
гувањето во сила на овој закон, 

Како започнати инвестиции, во смисла на одред-
бата од став 1 на овој член, се подразбираат несто-
панските и ^производните инвестиции за кои, до 
денот на влегувањето во сила на овој закон, е по-
ложен депозит или дадено ослободување од обвр-
ската за полагање депозит според одредбите од 
Законот за полагање депозит при инвестициони 
вложувања во нови нестопански и непроизводни 
инвестиции (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 33/71, 
23/72, 71/72, 40/73 и 11/74), односно според прописите 
на републиките и автономните покраини во соглас-
ност со тој закон. 
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Член 9 
Со парична казна од 50 000 до 200 000 динари ќе 

се казни за стопански престап корисникот на опште-
ствени средства - инвеститор, освен општествено-
-политичка заедница и државен орган, што не ќе го 
уплати депозитот во пропишаниот рок (чл. 1 до 3). 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
за стопански престап и одговорното лице ка ј корис-
никот на општествени средства — инвеститор со па-
рична казна од 5.000 до 20 000 динари. 

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни 
за стопански престап и одговорното лице во органот 
на општествено-политичка заедница или во друг 
државен орган со парична казна од 5.000 до 20.000 
динари. 

Член 10 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за полагање депозит 
при инвестициони вложувања во нови нестопански 
и непроизводни инвестиции („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 33/71, 23/72, 71/72, 40/73 и 11/74). 

Член 11 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

543. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К A 3 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕТВО-
РАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИТИ НА НА-
РОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ФИ-
НАНСИРАЊЕ НА СОЈУЗНИТЕ СТОКОВНИ РЕ-
ЗЕРВИ ВО ДОЛГОРОЧЕН КРЕДИТ КОЈ ЌЕ ГО ОТ-

ПЛАТУВА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Се прогласува Законот за претворање на крат-
корочните кредити на Народната банка на Југосла-
вија за финансирање на сојузните стоковни резерви 
во долгорочен кредит кбј ќе го отплатува федера-
цијата, што го усвои Собранието на СФРЈ, на сед-
ницата на Соборот на републиките и покраините-од 
18 јули 1975 година. 

ПР бр. 414 
18 јули 1975 година 

Белград - -

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. , 

З А К О Н 
ЗА ПРЕТВОРАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИ-
ТИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА СОЈУЗНИТЕ СТОКОВНИ 
РЕЗЕРВИ ВО ДОЛГОРОЧЕН КРЕДИТ КОЈ ЌЕ ГО 

ОТПЛАТУВА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Член 1 
Со овој закон се обезбедуваат трајни обртни 

средства во износ од 350.000.000 динари за финанси-
рање на постојаните сојузни стоковни резерви. 

Член 2 
Средствата од член 1 на овој закон се обезбеду-

ваат со претворање во долгорочен кредит на крат-
корочните кредити што Сојузната дирекција за ре-
зерви на прехранбени производи и Сојузната дирек-
ција за резерви на индустриски производи ги ко-
ристеле к а ј Народната банка на Југославија врз ос-
нова на мерките на кредитно-монетарната политика 
во 1974 година, во износ од 350,000.000 динари. 

Член 3 
За износот на средствата од член 2 на овој за-

кон се задолжува федерацијата ка ј Народната бан-
ка на Југославија. ' 

Долгот од став 1 на овој член федерацијата ќе и 
го врати на Народната банка на Југославија во рок 
од 20 години, со камата според стапка од 1% годиш-
но. Отплатување на долгот ќе се врши во еднакви 
годишни рати, со тоа што првата рата втасува за 
отплата на 1 декември 1978 година. 

Член 4 
Средствата за враќање на долгот од член 3 на 

овој закон се обезбедуваат во буџетот на федераци-
јата. 

Член 5 
Се овластува сојузниот секретар за финансии, 

во спогодба со сојузниот секретар за пазар и цени, 
од името на федерацијата да склучи со Народната 
банка на Југославија договор за задолжување на 
федерацијата за износот на средствата од член 2 на 
овој закон." 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

544. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОДНАТА БАНКА 
НА ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА ЕДИНСТВЕНОТО МО-
НЕТАРНО РАБОТЕЊЕ НА НАРОДНИТЕ БАНКИ 
НА РЕПУБЛИКИТЕ И НА НАРОДНИТЕ БАНКИ 

НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 

Се прогласува Законот за дополнение на З а к о -
нот за Народната банка на Југославија и за един-
ственото монетарно работење на народните банки 
на републиките и на народните банки на автоном-
ните покраини, што го усвои Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Соборот на републиките и покра-
ините од 18 јули 1975 година. 

ПР бр. 418 
18 јули 1975 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател ; 
на Собранието на СФРЈ, ј 

Киро Глигоров, с. p. I 
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З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОДНАТА 
БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА И ЗА ЕДИНСТВЕНО-
ТО МОНЕТАРНО РАБОТЕЊЕ НА НАРОДНИТЕ 
БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НА НАРОДНИТЕ 

БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ 

Член 1 
Во Законот за Народната банка на Југославија 

и за единственото монетарно работење на народ-
ните банки на републиките и на народните банки 
на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ", 
бр 23/72) во член 16 став 2 на крајот се додаваат 
запирка и зборовите: „освен на банките специјали-
зирани за кредитирање на извозот на кредит и за 
осигурување на извозните работи чии пласмани ги 
гарантира федерацијата против некомерцијални 
ризици, за кои тие мерки ги пропишува Народната 
банка на Југославија, во согласност со Сојузниот 
извршен совет". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот де,н од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

545. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ 

Се прогласува Законот за дополнение на Зако-
нот за девизно работење, што го усвои Собранието 
на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките 
и покраините од 18 јули 1975 година. 

ПР бр. 417 
18 јули 1975 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНО 

РАБОТЕЊЕ 

Член 1 
Во Законот за девизно работење („Службен 

лист на СФРЈ", бр. 36/72, 71/72 и 52/73) во член 81 
по став 3 се додаваат два нови става, кои гласат: 

„По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 на овој 
член, банките специјализирани за кредитирање на 
извозот на кредит и за осигурување на извозни 
работи чии пласмани ги гарантира федерацијата 
против некомерцијални ризици можат да вршат 
девизно-валутни работи, работи на платниот про-
мет со странство и кредитни работи со странство. 

Сојузниот "извршен совет може, по потреба, да 
пропише услови под кои банките од став 4 на овој 
член можат да вршат работи на платниот промет и 
кредитни работи со странство." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

546. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА КРЕДИТНИТЕ РАБО-

ТИ СО СТРАНСТВО 

Се прогласува Законот за дополненија на Зако-
нот за кредитните работи со странство, што го усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 18 јули 1975 година. 

ПР бр. 420 
18 јули 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
' ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА КРЕДИТ-

НИТЕ РАБОТИ СО СТРАНСТВО 

Член 1 
Во Законот за кредитните работи со странство 

(„Службен лист на СФРЈ", бр. 36/72 и 6/74) по член 
24 се додава нов член 24а, кој гласи: 

„По' исклучок од одредбите на чл. 19 до 24 на 
овој закон, банките специјализирани за кредитира-
ње на извозот на кредит и за осигурување на из-
возни работи чиишто пласмани ги гарантира феде-
рацијата против некомерцијални ризици (во на-
тамошниот текст: банки специјализирани за креди-
тирање на извозот на кредит и за осигурување на 
извозни работи), можат да земаат финансиски кре-
дити во странство во рамките на девизниот биланс." 

' Член 2 
Во член 26 по став 2 се додава нов став 3, кој 

гласи: 
„По исклучок од одредбата на точка 1 став 1 од 

овој член, банките специјализирани за кредитирање 
на извозот на кредит и за осигурувале извозни ра-
боти не се должни да полагаат динарски или девиз-
ни депозити ако користат кредити во странство и 
даваат гаранции за таквите кредити." 

Член 3 
Во член 31 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Народната банка на Југославија може да дава 

гаранции на кредитите од член 24а на овој закон 
што ги користат банките специјализирани за креди-
тирање на извозот на кредит и за осигурување на 
извозни работи — врз основа на одлука на Сојуз-
ниот извршен совет, што Советот ја донесува во 
согласност со извршните совети на републиките и 
извршните совети на автономните покраини. Изно-
сот до кој Народната банка на Југославија може да 
ги дава тие гаранции и намената на кредитите ги 
утврдува за секоја година Соборот на републиките 
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и покраините на Собранието на СФРЈ во рамките 
на девизниот биланс." 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

547. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДАНОЧУ-
ВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕ-

ТОТ 

Се прогласува Законот за измени и дополненија 
на Законот за оданочување на производи и услуги 
во прометот, што го усвои Собранието на СФРЈ, на 
седницата на Соборот на републиките и покраините 
од 18 јули 1975 година. 

ПР бр. 415 
18 јули 1975 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОДАНОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО 

ПРОМЕТОТ 

Член 1 
Во Законот за оданочување на производи и ус-

луги, во прометот („Службен лист на СФРЈ", бр. 
33/72, 55/72 и 28/73), во Тарифата на основниот да-
нок на промет, што е составен дел од тој закон во 
тар. број 4 уводната реченица се менува и гласи: 

„На прометот на алкохолни пијачки се плаќа 
основен данок на промет на производи, и тоа:". 

Во точка 4 зборот: „вештачка" и зборовите: „и 
природна ракија, вклучувајќи и вињак", се бришат. 

Во забелешката во точ. 3 и 6 став 2 се брише. 
Точка 7 од забелешката се менува и гласи: 
„7. Основен данок на промет на производи спо-

ред овој тар. број не се плаќа на прометот на при-
родно вино, како и на прометот на јаболкова ракија, 
на медицински вина и медовина ако тие производи 
се добиени со природно алкохолно вриење без дода-
ток на други материјали и примеси. 

Како природно вино од овој тар. број се сметаат 
и пенливи вина, вклучувајќи и вино од типот „би-
сер" и природни десертни вина. 

Како природно вино од овој тар. број не се сме-
таат специјалните вина (десертни вина, освен оние 
од став 2 на оваа точка, ликерски и ароматизирани 
вина). 

Со прописот донесен врз основа на член 58 од 
овој закон поблиску се определуваат производите 
што во смисла на овој тар. број се сметаат како при-
родно вино." 

2) Во тар. број 5 во точка 1 бројот: „14" се за -
менува со бројот: „30". 

Во точка 4 од забелешката по зборовите: „пода-
тоци за" се додаваат зборовите: „произведените и \ 

Точка 8 од забелешката се менува и гласи: 

„8 На вински дестилат што под условите од 
оваа забелешка ги набавуваат производителските 
организации на здружениот труд како полупроиз-
вод, односно како репродукционен материјал исклу-
чиво за производство на алкохолни пијачки, не се 
Ллаќа данок на пролет на производи. 

На вински дестилат со јачина над 55 vol% ал-
кохол што се употребува за други цели, освен за 
целите од став 1 на оваа точка, се плаќа данок по 
стапките одредени во точка 1, односно 2 од наиме-
нувањето на овој тарифен број. 

На вински дестилат со јачина под 55 vol% алко-
хол се плаќа данок по стапката од точка 4 на тар. 
број 4 од Тарифата, освен кога се троши за целите 
од став 1 на оваа точка." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

548. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНТЕРЕС-
НАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА И 
УПРАВУВАЊЕ СО СТАНОВИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ 
НА РАБОТНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА СО-

ЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

Се. прогласува Законот за Интересната заедница 
за станбена изградба и управување со становите за 
потребите на работниците и функционерите на со-
јузните органи, што го усвои Собранието на СФРЈ, 
на седницата на Сојузниот собор од 18 јули 1975 го-
дина. 

ПР бр. 413 
18 јули 1975 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката. 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАНБЕНА 
ИЗГРАДБА И УПРАВУВАЊЕ СО СТАНОВИТЕ ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И ФУНКЦИО-

НЕРИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 

I. Заедница на домувањето 

Член 1 , 
Заради станбена изградба и управување со стан-

бените згради, со становите како посебни делови на 
згради, деловните простории и со гаражите во 
станбените згради, освен со станбениот фонд на Ју -
гословенската народна армија (во понатамошниот 
текст: станбен фонд на сојузните органи) и заради 
остварување на правото на самоуправување на 
функционерите, работниците во сојузните органи и 
на корисниците на становите, во станбената изград-
ба и управувањето со станбениот фонд на сојузните 
органи, се основа Интересна заедница за станбена 
изградба to управување со становите за потребите 
на работниците и функционерите на сојузните ор-
гани (во понатамошниот текст: Заедница на дому-
вањето). 
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Член 2 
Заедницата на домувањето има својство на пра-

вно лице. 4 

Седиштето на Заедницата на домувањето е во 
Белград. 

Член 3 
Станбениот фонд на сојузните органи го 

сочинуваат станбените згради, становите како 
посебни делови на згради, како и деловните 
простории и гаражи во станбените згради (во пона-
тамошниот текст: недвижности), што се изградени 
или прибавени со средства на буџетот на федера-
цијата, со средства . на заедничката потрошувачка 
на работните заедници во сојузните органи, со 
средства на амортизацијата и со средства остварени 
од недвижности, како и со средства остварени по 
друг основ. 

Станбениот фонд на сојузните органи го сочину-
ваат и станарините и закупнините од недвижности-
те од став 1 на овој член и други средства. 

Член 4 
Носител на правата во поглед на располагањето, 

користењето и управувањето со станбениот фонд на 
сојузните органи е Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија (член 3). 

Со станбениот фонд на сојузните органи распо-
лага Сојузниот извршен совет, под условите и на 
начинот што се утврдени со сојузен закон. 

Член 5 
Дејности, односно работи од посебен општествен 

интерес, што ги врши Заедницата на домувањето се 
програмирањето и организирањето на станбената 
изградба, како и управувањето и одржувањето на 
недвижности. 

Член 6 
Заедницата на домувањето е должна, по истекот 

на секоја година, а најдоцна до 31 март на наредна-
та година за претходната година, да им достави на 
Сојузниот извршен совет и на Сојузниот секре-
таријат за правосудство и организација на соју-
зната управа, на работните заедници во сојузните 
органи и на собирите на станарите, извештај за 
своето работење и завршна сметка. 

Заедницата на домувањето им доставува на Со-
јузниот извршен совет и на Сојузниот секретаријат 
за правосудство и организација на сојузната упра-
ва, на нивно барање, и други извештаи во врска со 
нејзиното работење. 

Член 7 
Надзор над законитоста на работата на Заедни-

цата на домувањето врши Сојузниот извршен совет. 
Член 8 

Стручните работи за потребите на Заедницата 
на домувањето ги врши службата што ја формира 
Заедницата на домувањето или организацијата со 
која Заедницата на домувањето ќе склучи договор, 
ако Сојузниот извршен совет не определи поинаку. 

Стручни работи, во смисла на став 1. од овој 
член, се: наплатувањето на станарини и закупнини, 
инвестиционото и тековното одржување на станбе-
ниот фонд на сојузните органи, работите во врска 
со станбената изградба и водењето евиденција за 
станбениот фонд на сојузните органи. 

II. Органи на Заеднииата на домувањето 
Член 9 

Со Заедницата на домувањето управува собра-
нието на Заедницата на домувањево. 

Собранието на Заедницата на домувањето има 
извршен орган. 

Во Заедницата на домувањето се формира орган 
на самоуправна контрола, чиишто права« должности 
и одговорности се уредуваат со статутот на Заед-
ницата на домувањето. 

Член 10 
Собранието на Заедницата на домувањето (во 

понатамошниот текст: собранието) е највисок орган 
на управувањето со Заедницата на домувањето. 

Заради остварување на задачите од член 1 на 
овој закон, собранието: 

1) донесува програма за станбена изградба за 
потребите на работниците и функционерите на со-
јузните органи и се грижи за спроведувањето на таа 

ѕ програма; 
2) донесува, по прибавеното мислење од собири-

те на станарите, програма за инвестиционо одржу-
вање на станбените згради и на становите со кои 
управува и се грижи за спроведувањето на таа 
програма; 

3) решава за височината на делот на средствата 
што се издвојува од станарините и закупнините за 
тековно одржување на станбените згради и стано-
вите со кои управува; 

4) утврдува основи и мерила за определување на 
станарините и закупнините во станбените згради со 
кои управува; 

5) го уредува начинот на наплатување на стана-
рините и закупнините; 

6) ги утврдува условите и постапката за надо-
мест на делот на станарината на одделни категории 
корисници на становите; 

7) организира здружување на средства за стан-
бена изградба и го поттикнува вложувањето на лич-
ните средства за изградба на станови и штедење за 
стан; 

8) го донесува статутот на Заедницата на дому-
вањето; 

9) го донесува финансискиот план и завршната 
сметка; 

10) врши и други работи утврдени со сојузни 
прописи и со самоуправни спогодби на работните за-
едници во сојузните органи во врска со средствата 
на заедничката потрошувачка на тие работни заед-
ници. 

Програмите од точ. 1 и 2 на став 2 на овој член 
и одлуките од точ. 3 и 4 на став 2 на овој член со-
бранието ги донесува по прибавената согласност на 
Сојузниот извршен совет. 

Сојузниот извршен совет дава согласност на за-
вршната сметка на Заедницата на домувањето. 

Член 11 
Статутвт на Заедницата на домувањето го пот-

врдува Сојузниот извршен совет. 
Статутот и другите самоуправни општи акти на 

Заедницата на домувањето се објавуваат во „Служ-
бен лист на СФРЈ". 

Член 12 
Собранието го сочинуваат делегати на работните 

заедници во сојузниве органи, делегати на станарите 
и делегати на сојузните органи. 

Со статутот на Заедницата на домувањето се ут-
врдува бројот на делегатите во собранието, како и 
начинот на нивното делегирање. 

Сојузниот извршен совет ги определува делега-
тите на сојузните органи во собранието. 

Мнозинството делегати во собранието го сочи-
нуваат делегатите на работните заедници во сојуз-
ните органи и делегатите на сојузните органи. 

Делегатите се избираат, односно определуваат на 
време од четири години. 

Член 13 
Собранието избира извршен орган на собранието. 
Извршниот орган на собранието ги спроведува 

одлуките на собранието и врши и други права и об-
врски утврдени со статутот на Заедницата на дому-

. вањето. 
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III. Доделување на станови и давање во закуп на 
деловни простории 

Член 14 
Становите прибавени со средства на заедничка-

та потрошувачка им ги даваат на работниците на 
користење работните заедници во сојузните органи. 

Член 15 
Станбените згради, становите и гаражите им ги 

доделува на функционерите Сојузниот извршен 
совет. 

Сојузниот извршен совет им распределува на 
одделни сојузни органи, станбени згради, станови и 
гаражи, прибавени со средства на буџетот на феде-
рацијата и со други средства, освен со средствата 
од член 14 на овој закон. Овие станбени згради, ста-
нови и гаражи им ги даваат на работниците на ко-
ристење работните заедници во тие органи. 

Ако станбените згради, становите и гаражите од 
ст. 1 и 2 на ОВОЈ член се испразнат, нивната рас-
пределба ја врши Сојузниот извршен совет, 

Член 16 
Деловните простории во станбените згради ги 

дава во закуп Заедницата на домувањето, 

IV. Права на станарите во управувањето со станбе-
на зграда 

Член 17 
Станарите ги остваруваат правата на управува-

ње со станбена зграда според прописите на општес-
твено-политичката заедница на чија територија се 
наоѓа станбената зграда, ако со овој закон не е оп-
ределено поинаку. 

Член 18 
Во остварувањето на правата на управување со 

станбена зграда станарите: 
1) одлучуваат за користење на делот на стана-

рината што и припаѓа на станбената зграда; 
2) утврдуваат програма за тековно одржување 

на станбената зграда, во согласност со расположи-
вите средства, и се грижат за нејзино спроведување; 

3) се грижат станбените згради, становите и 
заедничките простории да се одржуваат во ис-
правна состојба; 

4) се грижат за уредувањето и одржувањето на 
земјиштето што се користи за потребите на станбе-
ната зграда; 

5) се грижат за применувањето на прописите за 
куќниот ред; 

6) го -разгледуваат извештајот за работата на 
Заедницата на домувањето; 

7) вршат и други работи утврдени со статутот. 

Член 19 
За секоја зграда се формира собир на станарите. 
По исклучок, еден собир на станарите може да 

се формира за две станбени згради или за повеќе 
станбени згради, ако со тоа се обезбедува поефи-
касно управување и одржување на тие згради. 

Член 20 
Станбена зграда, односно повеќе станбени згра-

ди за кои е формиран еден собир на станарите и 
еден куќен совет, имаат својство на правно лице во 
поглед на правата и обврските што им припаѓаат 
врз основа на овој закон и други прописи. 

Член 21 ' ѕ 

Собир на станарите располага со средствата за 
тековно одржување на недвижностите. 

Височината на средствата за тековно одржување 
на недвижностите ја определува во процент од на-

платените станарини и закупнини (член 10 став 2 
точка 3) собранието секоја година. 

Од средствата формирани на начинот од став 2 
ца овој член се исплатуваат и надоместите за врше-
ње на Застојничката служба и за одржувањето на 
чистотата во станбените згради. 

Склучувањето на договори во врска со тековно-
то одржување на недвижностите, вршењето исплати 
од средствата за тековното одржување на недвиж-
ностите и вршењето на ,други административни ра-
боти, собирот на станарите може да и ги довери на 
службата, односно на организацијата од член 8 на 
овој закон. 

Член 22 
Собирот на станарите избира куќен совет. 
Куќниот савет се грижи за спроведувањето на 

одлуките и заклучоците на собирот на станарите, 
врши контрола над работата на настојмикот и ра-
ботниците што работат врз одржување на чисто гата 
во станбената зграда, и ариш други работи што ќе 
му ги довери собирот на станарите. 

V. Преодни и завршни одредби 

Член 23 
Ако во иста станбена зграда Се наоѓаат станови, 

деловни и други простории што му припаѓаат на 
станбениот фонд на сојузните органи и станови, де-
ловни простории и други простории што и припа-
ѓаат на друга интересна заедница, односите што нас-
тануваат во врска со управувањето и одржувањето 
ца становите, деловни!« и другите простории во таа 
зграда, се уредуваат спогодбено меѓу тие заедн-ици. 

АКО ВО станбена зграда, покрај становите, де-
ловните и другите простории со кои управува Заед-
ницата на домувањето, се наоѓаат и станови, делов-
ни и други простории чиишто сопственици се ф и -
зички лица или граѓански правни лица, учеството 
за инвестиционо и тековно одржување што според 
прописите на надлежната општествено-политичка 
заедница го плаќаат тие лица, и се плаќа на Заед-
ницата на домувањето. 

Член 24 
Заедницата на домувањето ќе се конституира во 

рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 

Сојузниот извршен совет ќе го определи бројот 
на делегатите и ќе го пропише начинот на делеги-
рање на делегатите во првото собрание на Заедни-
цата на домувањето. 

Член 25 
Одредбите од овој закон не се однесуваат нА 

изградбата и управувањето со станбените згради, 
становите, деловните згради и деловните простории, 
што се користат за потребите на репрезентација или 
за сместување на странски дипломатски и конзу-
ларни претставништва и на нивниот персонал во 
Југославија. 

Начинот на управување со станбените згради, 
становите, деловните згради и деловните простории 
од став 1 на овој член го пропишува Сојузниот из-
вршен совет. 

Член 26 
Организациите за управување, односно органи-

зациите за стопанисување со станбените згради во 
општествена сопственост, што до денот на влегува-
њето во сила на овој закон управувале, односно 
стопански работеле со станбениот фонд на сојузните 
органи, ќе и го предадат тој фонд на Заедницата на 
домувањето, на начинот утврден со Законот за ра-
ботењето со станови во општествена сопственост чиј 
носител на правото на користење е федерацијата 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 39/74), во рок од 30 
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дена од денот на конституирањето на Заедницата 
за домувањето. 

^ Член 27 
Поблиски прописи за спроведување на овој за-

кон донесува Сојузниот извршен совет, 
Член 28 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

549. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНТЕРЕС-
НАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА П 
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СТАНОВИТЕ ЗА ПОТРЕ-
БИТЕ НА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА И ГРА-
ЃАНСКИТЕ ЛИЦА ВО ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се прогласува Законот за Интересната заедница 
за станбена изградба и за управување со становите 
за потребите на активните воени лица и граѓански-
те лица во вооружените сили на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, што го усвои 
Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот 
собор од 18 јули 1975 година. 

ПР број 412 
18 јулзд 1975 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

31 А К О Н 
ЗА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАНБЕНА 
ИЗГРАДБА И ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СТАНОВИТЕ 
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА 
И ГРАЃАНСКИ!% ЛИЦА ВО ВООРУЖЕНИТЕ 
СИЛИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Заради учество на активните воени лица и на 

граѓанските лица на служба во вооружените сили 
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија што користат станови од станбениот фонд 
на Југословенската народна армија (во понатамош-
ниот текст: лица на служба во вооружените сили) 
во утврдувањето на програмата за станбена изград-
ба, во управувањето со станбените згради и со ста-
новите од станбениот фонд на Југословенската на-
родна армија (во понатамошниот текст: Станбениот 
фонд на ЈНА) и во утврдувањето на програмата за 
одржување на Станбениот фонд на ЈНА се основа 
Интересна заедница за станбена изградба и за 
управување со становите за потребите на активните 
воени лица и граѓанските лица на служба во во-
оружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија (во понатамошниот текст: 
Заедница на домувањето на ЈНА). 

Станбениот фонд на ЈНА, во смисла на овој 
закон, го сочинуваат: станбените згради, становите 

како посебни делови на станбени згради, како и 
деловните простории и гаражите што се наоѓаат во 
станбени' згради или се во состав на станбени 
згради — кои претставуваат недвижности на ЈНА. 
Станбениот фонд на ЈНА го сочинуваат и парич-
ните средства од станарините и закупнините. 

Член 2 
Заедницата на домувањето ца ЈНА е единствена 

заедница на сите лица на служба во вооружените 
сили и на други лица што користат станбени згра-
ди и станови од Станбениот фонд на ЈНА (во по-
натамошниот текст: станарите). 

Член 3 
Дејности, односно работи на Заедницата на до-

мувањето на ЈНА од посебен општествен интерес се 
управувањето со Станбениот фонд на ЈНА, одржу-
вањето на Станбениот фонд на ЈНА и предлагањето 
на програма за станбена изградба за потребите на 
лицата на служба во вооружените сили. 

Член 4 
Заедницата на домувањето на ЈНА има својство 

на правно лице. 
Седиштето на Заедницата на домувањето на ЈНА 

е во Белград. 
Член 5 

Заедницата на домувањето на ЈНА: 
1) дава предлози во врска со утврдувањето на 

програмата за станбена изградба за потребите на 
лицата на служба во вооружените сили; 

2) ги утврдува и спроведува програмите за те-
ковно и инвестиционо одржување на станбените 
згради и на становите и за подобрување на условите 
за домување во становите од Станбениот фонд на 
ЈНА — кога спроведувањето на тие програми се 
обезбедува од средствата на Заедницата на Дому-
вањето на ЈНА; 

3) го уредува тековното и инвестиционото одр-
жување на станбените згради и на становите, ја 
определува височината на средствата што се из-
двојуваат за тие потреби и го определува делот на 
станарината што и останува на станбената зграда; 

4) ги уредува правата и должностите на рабо-
тниците што работат врз тековното одржување на 
зградите од Станбениот фонд на ЈНА и на работни-
ците што работат врз одржувањето на чистотата во 
тие згради; 

5) ги утврдува основите и мерилата за опреде-
лување на станарината и закупнината за деловните 
простории и гаражите и го уредува наплатувањето 
на станарината и закупнината; 

6) ги утврдува условите за надомест на делот 
на станарината на одделни категории станари и 
постапката за остварување на тој надомест; 

7) предлага услови за давање заем на лица на 
служба во вооружените сили за купување стан или 
семејна станбена зграда, односно за изградба на 
стан или семејна станбена зграда; 

8) ја утврдува претсметката на приходитечи рас-
ходите ; 

9) врши и други работи утврдени со овој закон 
и со статутот. 

Програмата за станбена изградба за потребите 
на лицата на служба во вооружените сили и усло-
вите за давањето на заемот од точка 7 став 1 на 
овој член ти утврдува сојузниот секретар за народ-
на одбрана. 

Основите и мерилата за определувањето на ста-
нарината и закупнината од точка 5 став 1 на овој 
член и претсметката на приходите и расходите од 
точка 8 став 1 на овој член, Заедницата на домува-
њето на ЈНА ги утврдува во согласност со сојузниот 
секретар за'народна одбрана. 

Станарината и закупнината се определуваат 
согласно со политиката' на определувањето на ста-
нарината и закупнината утврдена со меѓургпубли-
чки договор. 
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Член 6 
Заедницата на домувањето на ЈНА има статут. 
Со статутот на Заедницата на домувањето во 

ЈНА се уредуваат: правата и должностите на соб-
ранието и на неговите органи; условите и начинот 
на формирање на гарнизонски собранија и меѓу-
гарнизонски собранија (нивната организација и из-
вршните органи на управувањето, правата и дол-
жностите на тие собранија и на нивните извршни 
органи во управувањето со Станбениот фонд на 
ЈНА) како и други прашања значајни за дејноста 
на Заедницата на домувањето на ЈНА. 

Статутот на Заедницата на домувањето на ЈНА 
го донесува собранието на Заедницата на домува-
њето на ЈНА, а го потврдува сојузниот секретар за 
народна одбрана. 

Статутот на Заедницата на домувањето на ЈНА 
се објавува во „Службен лист на СФРЈ". 

Член 7 
Највисок орган на управувањето со Заедницата 

на домувањето на ЈНА е собранието на Заедницата 
на домувањето на ЈНА. 

Собранието на Заедницата на домувањето на 
ЈНА го сочинуваат делегати на воените единици и 
на воените установи и делегати на станарите, што 
ги делегираат гарнизонските, односно меѓугарни-
зонските собранија на Заедницата на домувањето 
на ЈНА. 

Со статутот на Заедницата на домувањето на 
ЈНА се утврдуваат бројот на делегатите и начинот на 
нивното делегирање. 

Мандатот на делегатите во собранието на Заед-
ницата на домувањето на ЈНА трае четири години. 

Собранието на Заедницата на домувањето на 
ЈНА може да има извршни органи. 

Член 8 
Заради управувања со Станбениот фонд на ЈНА 

во еден или повеќе гарнизони се формираат гарни-
зонски собранија на Заедницата на домувањето на 
ЈНА. 

Заради решавања на одделни прашања од заед-
нички интерес за повеќе гарнизонски собранија во 
врска со управувањето со Станбениот фонд на ЈНА, 
можат да се формираат меѓугарнизонски собранија. 

Гарнизонските собранија ги сочинуваат деле-
гати на воените единици и на воените установи и 
делегати на станарите, а меѓугарнизонските собра-
нија ги сочинуваат делегати на гарнизонските со-
бранија. 

Член 9 
Стручните работи за потребите на Заедницата 

на домувањето на ЈНА ги врши стручната служба 
што ја формира Сојузниот секретаријат за народна 
одбрана. 

Член 10 
Заедницата на домувањето на ЈНА може за 

работите на тековното одржување на Станбениот 
фонд на ЈНА да организира посебни работни заед-
ници, или вршењето на тие работи да им го довери 
на организаците на здружениот труд специјализи-
рани за тој вид flejHOQT. 

Односите меѓу Заедницата на домувањето на 
ЈНА и работните заедници од став 1 на овој член 
и односите на Заедницата на домувањето на ЈНА и 
организациите на здружениот труд што настануваат 
во врска со одржувањето на Станбениот фонд на 
ЈНА се уредуваат со договор. 

- Член 11 
Заедницата на домувањето на ЈНА ргсполага 

со средствата од наплатените станарини и закупнини 
што остануваат по издвојувањето на амортизаци-
ја т л 

е м с т в а т а од став 1 на овој член се користат 
ocorr^'o за финансирање на тековното и инвести-

ционото одржување на Станбениот фонд на ЈНА и 
на работите на управувањето со Станбениот фонд 
на ЈНА и на стручната служба на Заедницата на 
домувањето на ЈНА. 

Дел од средствата од став 1 на овој член што „ 
5 ќе останат по намирувањето на обврските од став 2 
на овој член, Заедницата на домувањето на ЈНА 
може да ги користи само за подобрување на Усло-
вите за домување. 

Средствата на амортизацијата Заедницата на 
домувањето на ЈНА ги уплатува на посебна сметка 
на Сојузниот секретаријат за народна одбрана. 

Член 12 
Станарите го остваруваат управувањето со стан-

бена зграда од Станбениот фонд на ЈНА на собир 
на станарите на станбена зграда и преку делегати 
во куќниот совет на станбена зграда, во гарнизон-
ското собрание, во меѓу гарнизонското собрание и 
во собранието на Заедницата на домувањето на 
ЈНА. 

^ Во остварувањето на правата и обврските во 
управувањето со станбена зграда од Станбениот 
фонд на ЈНА, станарите: 

1) ,одлучуваат за користењето на делот од сред-
ствата на станарината што ќ припаѓа на станбената 
зграда; 

2) предлагаат програма за тековно одржување 
на станбената зграда, во согласност со расположи-
вите средства и со мерилата утврдени со статутот 
и со други акти на собранието на Заедницата на до-
мувањето на ЈНА и се грижат за спроведувањето 
на таа програма; 

3) даваат предлози за инвестиционото одржу-
вање на станбената зграда; 

4) се грижат станбените згради, становите и за-
едничките простории во зградата да се одржуваат 
во исправна состојба; 

5) се грижат за уредувањето и одржувањето на 
земјиштето што се користи за потребите на стан-
бената зграда; 

6) се грижат за применувањето на прописите за 
куќниот ред. 

Во остварувањето на правата и обврските во 
управувањето со станбената зграда станарите воШат 
и други работи предвидени со статутот на Заед-
ницата на домувањето на ЈНА. 

Член 13 
Куќен совет се формира за секоја станбена 

. зграда. 
Членовите на куќниот совет ги избираат стана-

рите на односната зграда на собир на станарите. 
По исклучок од одредбата на став 1 од овој 

член, еден куќен совет може да се формира за две 
станбени згради или за повеќе станбени згоади, ако 
со тоа се обезбедува поефикасно управување и 
одржување на тие згради. 

Член 14 
Станбената зграда, односно повеќе станбени 

згради за кои е формиран еден куќен совет имаат 
својство на правно лице во поглед на оние права и 
обврски што им припаѓаат врз основа на овој закон 
и други прописи. 

Член 15 
Куќниот совет ги врши и работите од член 12 

став 1/точ. 4, 5 и 6 на овој закон, ако тие работи му 
ги довери собирот на станарите. 

Куќниот совет, од името на собирот на стана-
рите, решава за склучувањето па договори со ра-
ботниците што работат врз тековното одржување на 
станбените згради од Станбениот фонд на ЈНА, како 
и со работниците што работат врз одржување на 
чистота во таквите станбени згради, и врши контро-
ла над работата на тие работници. 

Стручните работи во врска со склучувањето на 
договорите од став 2 на овој член, финансиските и 
другите административни работи во врска со извр-
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шувањето на тие договори, ги врши стручната слу-т 
жба на Заедницата на домувањето на ЈНА. 

Член 16 
За работењето на Заедницата на домувањето на 

ЈНА, стручната служба на Заедницата на домување-
то на ЈНА составува завршна сметка. 

Со завршната сметка се утврдуваат извршува-
њето на работите на Заедницата на домувањето на 
ЈНА и височината на потрошените средства. 

Завршната сметка на Заедницата на домувањето 
на ЈНА ја усвојува собранието на Заедницата на 
домувањето на ЈНА, во согласност со сојузниот се-
кретар за народна одбрана. 

Член 17 
Контрола и надзор над материјалното и финан-

сиското работење во Заедницата на домувањето на 
ЈНА се врши согласно со одредбите на законите со 
кои се уредува располагањето со средства и финан-
сирањето на Југословенската народна армија. 

Член 18 
Управувањето и одржувањето на Станбениот 

фонд на ЈНА се врши според прописите на опште-
ствено-политичката заедница на чија територија се 
наоѓа станбената зграда, ако со овој закон не е 
определено поинаку. 

Член 19 
Ако во иста станбена зграда се наоѓаат станови, 

деловни, и други простории што му припаѓаат на 
Станбениот фонд на ЈНА и станови, деловни и дру-
ги простории што и припаѓаат на друга интересна 
заедница на домувањето, односите во врска со упра-
вувањето и одржувањето на становите, деловните 
и другите простории во таа зграда се уредуваат спо-
годбено меѓу Заедницата на домувањето на ЈНА и 
другите заедници на домувањето. 

Ако во станбена зграда, покрај становите, делов-
ните и други простории со кои управува Заедницата 
на домувањето на ЈНА се наоѓаат и станови, делов-
ни и други простории чиишто сопственици се физич-
ки лица или граѓански правни лица, учеството за 
тековно и инвестиционо одржување, што според 
прописите на надлежната општествено-политичка 
заедница го плаќаат тие лица, и се уплатува на 
Заедницата на домувањето на ЈНА. 

Член 20 
Заедницата на домувањето на ЈНА ќе се консти-

туира во рок од 60 дена од денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

Сојузниот секретар за народна одбрана ќе го 
определи број.от на делегатите и ќе го пропише на-
чинот на делегирање на делегати за првото сви-
кување на собранието на Заедницата на домувањето 
на ЈНА. 

Член 21 
Заедницата на социјалното осигуравање на во-

ените осигуреници може со Заедницата на домува-
њето на ЈНА да ги здружи средствата што се наме-
нети за решавање на станбените прашања на ужи-
вателите на пензии и становите што се изградени 
од тие средства или што се прибавени по некој 
друг основ. 

Поблиски услови за здружување на средства-
та од став 1 на овој член се утврдуваат со 
Статутот на Заедницата на дрмувањето на ЈНА, а 
меѓусебните права и обврски на тие заедници се 
утврдуваат со договор. 

Член 22 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

550. 

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА НА 
ВОЕНИТЕ ЛИЦА ВО АКТИВНА СЛУЖБА НА ЈУ-

ГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА 

Се прогласува Законот за измени на Законот за 
додатокот на деца на воените лица во активна служ-
ба на Југословенската народна армија, што го ус-
вои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојуз-
ниот собор од 18 јули 1975 година. 

ПР бр. 410 
18 јули 1975 година 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОДАТОКОТ НА 
ДЕЦА НА ВОЕНИТЕ ЛИЦА ВО АКТИВНА СЛУЖ-
БА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА 

Член 1 
Во Законот за додатокот на деца на воените 

лица во активна служба на Југословенската народ-
на армија („Службен лист на СФРЈ", бр. 54/67, 24/71, 
40/73 и 39/74) во член 9 став 1 точка 1 зборовите: 
„1.000 динари" се заменуваат со зборовите: „1.300 
динари". 

Член 2 
Во член 10 став 1 точка 1 бројот: „10" се заме-

нува со бројот „13". 
Член 3 

Додатокот на деца на воените лица по овој за-
кон се исплатува од 1 Јануари 1975 година. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

551. 

Врз основа на член 236 став 2 точка 2 од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија, а во врска со член 12 став 2 од Законот 
за Народната банка на Југославија и за единстве-
ното монетарно работење на народните банки на 
републиките и на народните банки на автономните 
покраини, Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 18 јули 
1975 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 

1974 ГОДИНА 

Се потврдува Завршната^ сметка на Народната 
банка на Југославија за 1974 година, што ја донесе 
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Советот на гувернерите со своја одлука О. бр. 20 
од 24 февруари 1975 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 174 
18 јули 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с р. 

Претседател 
на Соборот на "републиките 

и покраините, 
Зоран Полич, с. р. 

552. 

Врз основа на член 286 став "2 точка 2'од Уста-
вот на Социјалистичка Федеративна Република Ју -
гославија, а во врска со член 12 став 2 од Законот 
за Народната банка на Југославија и за единстве-
ното монетарно работење на народните банки нз 
републиките и на народните банки на автономните 
покраини,' Собранието на СФРЈ, на седницата на 
Соборот на републиките и покраините од 18 јули 
1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 

1975 ГОДИНА 

Се потврдува Финансискиот план на Народната 
банка-на Југославија за 1975' година, што го донесе 
Советот на гувернерите со своја одлука О. бр. 26 
од 7 април 1975 година. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 183 
1Ѕ јули 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките 

и покраините, 
Зоран Полич, с. р. 

553. 

Врз основа на член 238 точка 2 и член 366 став 
2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, а во врска со член 60 став 2 
од Законот за Службата на општественото книго-
водство, Собранието на СФРЈ, на предлог од Коми-
сијата за избор и именувања, а по прибавеното 
мислење од Сојузниот извршен совет, на седницата 
на Сојузниот собор од 18 јули 1975 година и на 
седницата на Соборот на републиките и покраини-
те од 18 јули" 1975 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА 
СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГО-

ВОДСТВО НА ЈУГОСЛАВИЈА 

За генерален директор на Службата на опште-
ственото книговодство на Југославија се именува 

Антон Полајнар, досегашен генерален директор на 
Службата на општественото книговодство на Југо-
славија. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 209 
18 јули 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките Претседател 

и покраините, на Сојузниот собор, 
Зоран Полич, с. р. Данило Кекиќ, с. р. 

554. 

Врз основа на член 288 точка 3, а во врска со 
член 315 точка 4 и со член 381 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија, 
Собранието на СФРЈ, на предлог од Претседаетел-
ството на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, на седницата на Сојузниот собор од 
18 јули 1975 година и на седницата на Соборот на 
републиките и покраините од 18 јули 1975 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА УСТАВНИОТ СУД 

НА ЈУГОСЛАВИЈА 

За судија на Уставниот суд на Југославија се 
избира Владимир Кривиц, дипломиран правник, по 
ранешен претседател на Уставниот суд на Соција-
листичка Република Словенија. 

Собрание на СФРЈ 

АС бр. 213 
18 јули 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 

Киро Глигоров, с. р. 

Претседател 
на Соборот на републиките Претседател 

и покраините, на Сојузниот собор, 
Зоран Полич, с. р. Данило Кекиќ, с. р. 

555. 

Врз основа на член 65 став 2 од Законот за 
банките и за кредитното и банкарското работење 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 58/71, 71/72, 40/73 и 
59/73), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ ПОТРОШУ-

ВАЧКИ КРЕДИТИ 

Член 1 
Во Уредбата за општите услови за давање по-

трошувачки кредити („Службен лист на СФРЈ", бр. 
14/75) во член 1 став 1 зборовите: „од 1.000 ди-
нари" се заменуваат со зборовите: „од 500 динари". 
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Во став 2 на крајот се додаваат запирка и 
зборовите: „како и за купување сликарски и ва-
јарски дела од домашни автори, ако тие дела 
се продаваат преку соодветните стручни органи-
зации44. 

Член 2 
Во член 5 став 2 се заменува со четири нови 

става, кои гласат: 
„Како стоки од домашно производство не се 

сметаат трајните потрошни производи што се 
произведени со монтирање на увозни компоненти, 
состојки, делови, склопови, потсклопови и полу-
производи (во натамошниот текст: увозни делови), 
ако нивната вредност во производителската цена 
учествува со повеќе од 50%. 

Потрошувачки кредити можат да се даваат за 
купување трајни потрошни производи што домаш-
ните организации на здружениот труд ги произве-
дуваат во кооперација со странски производители, 
погласно со Уредбата за долгорочната производ-
ствена кооперација помеѓу домашни организации 
на здружениот труд и странски лица („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 7/73), и ако вредноста на увоз-
ните делови сочинува повеќе од 50% од производ 
дителската цена на траен потрошен производ, под 
услов вредноста на стоките произведени во коопе-
рација што се продаваат на потрошувачки кредит 
да е покриена во целост со вредноста на извозот 
на составни делови на стоките што се произведу-
ваат според договорот за кооперација. Домашните 
организации на здружениот труд се должни да 
поднесат доказ дека имаат регистриран договор 
за долгорочно производство на тие производи и 
дека кооперацијата ја извршуваат на начинот 
предвиден со договорот 'за кооперација. 

Организациите на здружениот труд можат 
стоките од ст. 2 и 3 на овој член да ги Продаваат 
на потрошувачки кредит само под услов да рас-
полагаат со потврда од производителската органи-
зација на здружениот труд за исполнувањето на 
пропишаните услови. 

Се овластува сојузниот секретар за финансии 
да ги пропише условите за применување на став 
2 од овој член." 

Член 3 
Во член 7 став 2 се менува и гласи: 
„По одобрување на кредитот, а пред неговото 

користење, корисникот на кредитот полага во 
готови пари износ од најмалку 20%, а за купу-
вање мебел износ од најмалку 15% - од висо-
чината на одобрениот кредит. Тој износ не се 
полага за кредитите одобрени за купување јаглен, 
зимница и книги." 

Член 4 
Во член 8 по став 1 се додава нов став 2, 

кој гласи: 
„Одредбата од став 1 на овој член не се од-

несува на потрошувачките кредити за купување 
книги." 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4. 

,Член 5 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 541 
17 јули 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р 

556. 

Врз основа на член 19 став 2 во врска со чл. 13 
и 16 од Законот за сојузните стоковни резерви 
(„Службен лист на СФРЈ'% бр. 14/75), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КУПУВАЊЕ ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ НА 1975 
ГОДИНА ЗА ПАЗАРНИТЕ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 

1. Сојузната дирекција за резерви на прехран-
бени производи (во натамошниот текст: Дирекција-
та) ќе врши откуп на пченица употреблива за човеч-
ка исхрана, од родот на 1975 година, до вкупна ко-
личина од 2,500.000 тони од организациите на здру-
жениот труд што се занимаваат со производство на 
пченица сами или во кооперација со индивидуални 
производители и од индивидуални производители 
според пропишаните гарантирани цени. 

Дирекцијата може да ги овласти организациите 
на здружениот труд што вршат промет и преработ-
ка на жита во свое име а за сметка ќа Дирекцијата 
да ја откупуваат пченицата употреблива за човечка 
исхрана, од родот на 1975 година, по цените од став 
1 на оваа точка. 

2. Купувањето на пченицата според точка 1 на 
оваа одлука ќе се врши во периодот од 1 јули до 31 
октомври 1975 година. 

3. Пченицата купена според одредбите на оваа 
одлука Дирекцијата ќе им ја продава на организа-
циите на здружениот труд што се занимаваат со 
промет и преработка на жита по цените по кои ја 
купила таа пченица, намалени за 0,30 динари за 
еден килограм. 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е п. бр. 542 
17 јули 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

557. 

Врз основа на член 19 од Законот за книговод-
ството на организациите на здружениот труд („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 48/68, 56/69, 71/72 и 32/75), 
сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ КОНТА ВО 
ОСНОВНИОТ КОНТЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИИ-

ТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 1 
Во Правилникот за содржината на одделни кон-

та во Основниот контен план за организациите на 
здружениот труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 11/73, 
5/74 и 5/75) член 1 се менува и гласи: 

„Основните организации на здружениот труд, 
други организации на здружениот труд и работните 
заедници од член 1 на Законот за книговодството 
на организациите на здружениот труд (во натамош-
ниот текст: организации на здружениот труд), освен 
организациите за кои е7 пропишан посебен основен 
контен план, го водат своето книговодство според 
Законот за книговодството на организациите на 
здружениот труд и Основниот контен план за орга-
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низациите на здружениот труд, кој е составен дел 
на тој закон." 

Член 2 
По член 8 се додава нов член 8а, кој гласи: 
„На контата од групата 06 — Средства на соли-

дарноста, се водат паричните средства на солидар-
носта издвоени на посебна сметка ка ј Службата и 
пласманите на средствата на солидарноста, во сог-
ласност со важечките прописи. 

На контото 060 - Парични средства на солидар-
носта, се водат паричните средства на солидарноста 
што се наоѓаат на посебна сметка к а ј Службата, 
формирани според одредбите на Договорот за фор-
мирање средства на солидарноста на народите и 
народностите на Југославија и на републиките и 
автономните покраини за отстранување последици 
од елементарни непогоди („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 44/74)." 

Член 3 
Во член 11 по став 5 се додава нов став 6, кој 

гласи: 
„На ова конто се водат и износите на примени 

чекови и меници со авал на банката во смисла на 
член 29 од Законот за обезбедување на плаќања на 
инвестициите („Службен лист на СФРЈ", бр. 30/75)." 

Досегашните ст. б и 7 стануваат ст. 7 и 8. 
По новиот став 8 се додава нов став 9, кој гласи: 
„На ова конто се водат средствата за обезбеду-

вање исплата на издадените чекови и средствата на 
неотповиклив документарен акредитив, издвоени на 
посебна сметка ка ј Службата, а во смисла на член 
6 од Законот за обезбедување на плаќања на инвес-
тициите." 

Член 4 
Член 14 се менува и гласи: 
„На контата од групата 14 — Пресметани даноци 

и придонеси од доходот, се водат пресметаните из-
носи по основ на даноците и придонесите во текот 
на годината, а се книжат во корист на соодветните 
конта од групата конта 24. На крајот на годината 
се врши покривање на пресметаните износи ,во це-
лост. 

Контото 140 — Пресметан данок на промет, не 
се користи до донесувањето на посебни прописи. 

На контото 141 — Пресметани законски обврски 
според прописи на општините и градските и регио-
налните заедници како посебни општествено-поли-
тички заедници, се водат пресметаните износи на 
данокот и на другите законски обврски што им при-
паѓаат на општините и на нивните фондови, органи 
и организации, како и на'градските и регионалните 
заедници.'На кракот на годината се врши покривање 
на пресметаниот износ во целост. 

На контото 142 — Поесметани законски обврски 
според прописи на републиките и автономните пок-
раини се водат пресметаните износи на даноците и 
на други законски обврски што им припаѓаат на ре-
публиките и н^ автономните покраини и на нивните 
фбндеви, органи и организации. На крајот на го-
дината се врши покривање на пресметаниот износ 
во целост. 

На контото 143 — Пресметани законски обврски 
според прописи на федерацијата, се водат пре.сме-
таните износи на даноците и на другите законски 
обврски што и припаѓаат на федерацијата и на неј-
зините фондови, органи и организации (придонес за 
изградба на Босанска Краина и др.). На крајот на 
годината се врши покривање на пресметаниот износ 
во целост. 

На контото 144 — Пресметани придонеси за ин-
тересните заедници од областа на стопанството, се 

водат пресметаните износи на придонесите што им 
припаѓаат на интересните заедници од областа на 
стопанството. На крајот на годината се врши покри-
вање на пресметаниот износ во целост. 

На контото 145 — Пресметани придонеси за ин-
тересните заедници од областа на вонстопанствсто, 
се водат пресметаните износи на придонесите што 
им припаѓаат на самоуправните интересни заедници 
од областа на образованието, науката, културата, 
здравството, социјалната заштита и др. На крајот 
на годината се врши покривање на пресметаниот 
износ во целост. 

На контото 146 — Пресметани придонеси за ин-
тересните заедници од областа на домувањето, се 
водат пресметаните износи на придонесите што им 
припаѓаат на самоуправните интересни заедници од 
областа на домувањето. На крајот на годината се 
врши покривање на пресметаниот износ во целост. 

На контото 147 — Пресметан придонес за стан-
бена изградба што и припаѓа на заедничката потро-
шувачка на организацијата на здружениот труд. се 
води пресметаниот износ на придонесот за станбена 
изградба што и припаѓа на заедничката потрошу-
вачка на организацијата на здружениот труд. На 
крајот на годината се врши покривање на пресме-
таниот износ во целост. 

На контото 148 — Пресметани други законски 
обврски, се водат пресметаните износи на другите 
даноци, придонеси и други законски обврски За кои 
не е предвидено посебно конго во оваа група конта. 
На крајот на годината се врши покривање на прес-
метаниот износ во целост." 

Член 5 
Во член 16 став 1 се менува и гласи: 
„На контата од групата 16 — Интерни финан-

сиски односи, се искажуваат интерните односи по-
меѓу основните организации на здружениот труд во 
состав на работна организација по основ на промет 
на стоки и услуги, по основ на кредитни и други 
односи. Во оваа груда конта се евидентираат и од-
носите меѓу основните организации на здружениот 
труд и нивните работни заедници, како и односите 
меѓу организациите на здружениот труд во Југосла-
вија и нивните организациони единици во стран-
ство." 

Во ст. 2 до б зборовите: „во состав на организа-
ција на здружениот труд" се заменуваат со зборо-
вите: „во состав на работна организација". 

Член 6 
Во член 21 по став 7 се додава нов став 8, кој 

гласи: 
„На контото 236 — Обврски по основ на исклу-

чителни погодности во стекнувањето на доходот, се 
водат, обврските од доходот остварен по OCHOR на 
дел од цената наменета за проширување на капаци-
тетите и зголемување на производството во опреде-
лени стопански гранки, а врз основа на склучените 
општествени договори (шеќер, масло, нафта и др.). 
За целокупниот износ по основ на тие обврски се 
задолжува контото 839 — Распределба на остваре-
ниот доход и на средствата што не влегуваат во 
вкупен приход, а му се одобрува контото 236 — Об-
врски по основ на исклучителни погодности во стек-
нувањето на доходот. Врз товар на контото 236 се ро-
шат сите исплати по основ на тие обврски и му се 
одобруваат на контото. 100 — Жиро-сметка. Аналог-
но на ова се врши паралелно книжење преку кон-
тата 070/970 за дел на уплата на посебна сметка ка ј 
Службата." 

Досегашниот став 8 станува став 9. 

Член 7 
Член 22 се менува ихгласи: 
„На контата од групата 24 — Даноци и придо-

неси од остварениот доход, се водат даноците и при-
донесите во височината што е утврдена со посебни 
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прописи. Врз товар на контата од оваа група се вр-
ши исплата на тие обврски во текот на годината. 

Контото 240 - Данок на промет, не се користи 
до донесувањето на посебни прописи. 

На контото 241 — Законски обврски според про-
писи на општините и градските и регионалните за-
едници како посебни оппггествено-политички заед-
ници, се водат пресметаните износи на даноците и 
другите законски обврски што им припаѓаат на 
општините и на нивните фондови, органи и органи-
зации, како и сите исплати по тој основ. 

На контото 242 — Законски обврски според про-
писи на републиките и автономните покраини, се 
водат пресметаните износи на даноците и другите 
законски обврски што им припаѓаат на републиките 
и "на автономните покраини и на нивните фондови, 
органи и организации, како и сите исплати по тој 
основ. 

На контото 243 — Законски обврски според про-
писи на федерацијата, се водат пресметаните износи 
на даноците и на другите законски обврски што им 
припаѓаат на федерацијата и на нејзините фондови, 
органи и организации, како и сите исплати по тој 
основ. 

На контото 244 — Придонеси за интересните за-
едници од областа на стопанството, се водат прес-
метаните износи на придонесите што им припаѓаат 
на интересните заедници од областа на стопанство-
то, како и сите исплати по тој основ. 

На контото 245 — Придонеси за интересните за-
едници од областа на вон стопанството, се водат 
пресметаните износи на придонесите што им припа-
ѓаат на самоуправните интересни заедници од об-
ласта на образованието, науката, културата, здрав-
ството, социјалната заштита и др. како и сите ис-
плати по тој основ. 

На контото 246 — Придонеси за интересните за-
едници од областа на домувањето, се водат пресме-
таните износи на придонесите што им припаѓаат на 
самоуправните интересни заедници од областа на 
домувањето, како и сите исплати по тој основ. 

На контото 247 — Придонес за станбена изград-
ба што и припаѓа на заедничката потрошувачка на 
организацијата на здружениот труд, се води прес-
метаниот износ на придонесот за станбена изградба 
што и припаѓа на заедничката потрошувачка на ор-
ганизацијата на здружениот труд, како и сите ис-
плати по тој основ. 

На контото 248 — Други законски обврски од 
остварениот доход, се водат пресметаните износи на 
другите даноци, придонеси и другите законски об-
врски за кои не е предвидено посебно конто во оваа 
група на конта, како и сите исплати по тој основ." 

Член 8 
Член 23 се менува и гласи: 
„На контата од групата 25 — Лични доходи и 

други лични примања, се искажуваат остварените 
лични доходи од распределбата на доходот и дел на 
доходот издвоен за,други лични примања, како ис-
плати по тој основ. 

На контото 250 — Остварени лични доходи, се 
искажуваат износот на обврските по основ на акон-
тациите на личните доходи во текот на годината, 
надоместоците по основ на личните доходи и изно-
сот на обврските по основ на издвојување на дохо-
дот за лични доходи над износот што е употребен 
за покритие на исплатените аконтации на личните 
доходи. Врз товар на ова конто се вршат сите ис-
плати по основ на личните доходи. При исплатата 
на личните доходи, за износот на придонесите и 
даноците од личните доходи се задолжува ова 
конто во корист на контото 271 — Обврски по 
запрени придонеси од личните доходи, контото 
272 — Обврски по запрени даноци од личните 
доходи, контото 274 — Обврски по запрени при-

донеси за интересните заедници од областа на 
домувањето и контото 275 - Обврски по запрен 
придонес за станбена изградба што ќ припаѓа на 
заедничката потрошувачка на организацијата на 
здружениот труд. Врз товар на ова конто се врши 
книжење во корист на соодветните конта од групата 
24 — Даноци и придонеси од остварениот доход по 
основ на личните доходи од доходот на претходната 

- година. 
На контото 252 — Остварени примања на име 

провизија на трговски патници, се водат обврските 
на име провизии ца трговски патници, деловни аген-
ти, повереници, аквизитери, и др., што не се во ра-
ботен однос со исплатителот на провизијата. Врз то-
вар на ова конто се вршат во текот на годината си-
те исплати по тој основ. При исплатата на прови-
зиите, за износот на придонесите и даноците од про-
визијата се задолжува ова конто во корист на кон-
тото 273 — Обврски по запрени други придонеси и 
даноци. 

На контото 253 — Остварени примања по основ 
на граѓанско-правен однос, се водат обврските по 
основ на граѓанско-правен однос. Врз товар на ова 
конто се вршат исплатите по тој основ. При испла-
тата на обврската од граѓанско-правен однос, се за-
должува ова конто во корист на контото 273 — Об-
врски по запрени други придонеси и даноци. 

На контото 254 — Остварени други лични при-
мања, се водат обврските по основ на издатоците за 
другите лични примања, наведени во член 7 став 3 
од Законот за доходот, освен издатоците книжени 
на контата 252, 253 и 259. При исплатата на овие 
обврски, за износот на придонесите и даноците што 
се плаќаат од личните примања се задолжува ова 
конто во корист ца контото 273 — Обврски по запре-
ни други придонеси и даноци. 

Контото 259 — Казни за стопански престапи. 
Врз товар на ова конто се книжат платените казни 
за стопански престапи во смисла на одредбата од 
член 7 став 3 на Законот за доходот. На крајот на 
годината на ова конто му се одобрува целиот износ 
врз товар на контото 839 — Распределба на оства-
рениот доход и на средствата што не влегуваат во 
вкупниот износ." 

. Член 9 
Во член 24 став 1 се менува и гласи: 
„На контата од групата 26 — Интерни финан-

сиски односи, се искажуваат интерните односи меѓу 
основните организации на здружениот труд во сос-
тав на работна организација по основ на прометот 
на стоки и услуги и по основ на кредитните и други 
односи. Во оваа група на конта се евидентираат и 
односите меѓу основните организации на здружени-
от труд и нивните работни заедници, како и одно-
сите меѓу организациите на здружениот труд во Ју-
гославија и нивните организациони единици во 
странство." 

Во став 2 зборовите: „во состав на организација 
на здружениот труд" се заменуваат со зборовите: 
„во состав на работна организација". 

Во ст. 3 до 6 зборовите: „во состав на иста орга-
низација на здружениот труд" се заменуваат со 
зборовите: „во состав на работна организација". 

Член 10 
Во член 25 став 3 зборовите: „даноците и" се 

бришат. 
Став 4 се заменува со четири нови става, кои 

гласат: 
„На контото 272 — Обврски по запрени даноци 

од личните доходи, се водат обврските по основ на 
даноците на кои основица за пресметка им е лични-
от доход, а се намируваат од делот на доходот из-
двоен за бруто-лични доходи. Овие обврски се кни-

џ жат врз товар на контото 250 — Остварени лични 
доходи. Уплатените износи на овие даноци го това-
рат ова конто. 
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На контото 273 — Обврски по запрени други 
придонеси и даноци, се водат запрените придонеси 
и даноци но основ на исплатите евидентирани на 
контата 252, 253 и 254, како и други придонеси и да-
ноци за кои во оваа група на конта не е предвидено 
посебно конто. 

На контото 274 — Обврски по запрени придо-
неси за интересните заедници од областа на дому-
вањето, се водат обврските по основ на придонесите 
за самоуправните интересни заедници од областа на 
домувањето на кои основица за пресметка е лични-
от доход, а се намируваат. од делот на доходот из-
двоен за бруто-лични доходи. Овие обврски се кни-
жат врз товар на контото. 250 — Остварени лични 
доходи. Уплатените износи на овие обврски го то-
варат ова конто. 

На контото 275 — Обврски по запрен придонес 
за станбена изградба што и припаѓа на заедничката 
потрошувачка на организацијата на здружениот 
труд, се Болат обврските по основ на овој придонес 
на кои основица за пресметка им е личниот доход, 
а се намируваат од делот на доходот издвоен за бру-
то-лични доходи. Овие обврски се книжат врз то-
вар, на контото 250 — Остварени лични доходи. Уп-
латените износи на овие обврски го товарат ова 
конто." 

Досегашните ст. 5 и 6 стануваат ст. 8 и 9. 

Член 11 
Во член 26 на крај на став 5 се додава нова ре-

ченица, која гласи: „На ова конто се водат и обврс-
ките по издадените чекови и меници со авал на бан-
ката во смисла на член 29 од Законот за обезбеду-
вање на плаќања на инвестициите." 

Чле,н 12 
Во член 30 на к р а ј на став 4 се додава нова 

реченица, која гласи: „На ова конто се книжат и 
издатоците за услугите што им ги врши работната 
заедница на основните организации на здружениот 
труд." 

Член 13 
Во член 33 -став 3 се менува и гласи: 
„На контото 454 — Вкалкулирани даноци и при-

донеси, се книжат износите на даноците, придоне-
сите и другите законски обврски што се намируваат 
од доходот, како што се: даноците и други законски 
обврски што им припаѓаат на општините, републи-
ките, автономните покраини и федерацијата, придо-
несите што им припаѓаат на самоуправните интерес-
ни заедници од областа на стопанството, вонстопанс-
твото и домувањето, придонесот за станбена изград-
ба што и припаѓа на заедничката потрошувачка на 
организацијата на здружениот труд и другите за-
конски обврски, освен оние на кои основица за прес-
метка им е остварениот доход, со одобрување на 
контото 800 — Вкалкулиран дел на доходот." 

Член 14 
Во член 45 став 8 се менува и гласи: 
„На контото 759 — Интерна реализација на про-

изводи и услуги, се искажува' вредноста на реали-
зираните производи и услуги што се остварува во 
работењето со другите основни организации на здру-
жениот труд во состав на работната организација. 
На ова конто се искажува и вредноста на реализи-
раните услуги на работната заедница што се оства-
рува со вршење услуги на основните организации на 
здружениот труд." 

Член 15 
Во член 46 став 7 зборовите: „во состав на орга-

низацијата на здружениот труд" се заменуваат со 
зборовите: „ио состав на работната организација". 

Член 16 
Во член 51 став 5 точка 2 се менува и гласи: 
„2) на контата од групата 14 — Пресметани да-

ноци и придонеси од доходот, по видовите на обврс-
ките за пресметаниот износ во целост;". 

Член 17 
Во член 52 став 3 точ. 6 и 7 се менуваат и гла-

.сат: . 
„6) 24 — Даноци и придонеси од остварениот до-

ход, до износот на даноците и придонесите што ор-
ганизацијата на здружениот труд не е должна да 
ги плати или што и се враќаат според член 13 од 
Законот за доходот; 

7) 27 — Обврски по запрени придонеси и даноци 
и по други запирања, освен контата 273. 276 и 278, 
до износот на даноците и придонесите од личните 
доходи, што организацијата на здружениот труд не 
е должна да ги плати или што и се враќаат според 
член 13 од Законот за доходот;". 

Член 18 
Во член 53 став 3 се менува и гласи: 
„На контото 901 — Извори на средства отстапени 

на трајно користење за обртни средства, се водат 
изворите на средства отстапени на трајно користе-
ње за рбртни средства во смисла на одредбите од 
Законот за отстапување одредени средства на орга-
низациите на здружениот труд и на општестрено-
-политичките заедници на трајно користење („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 21/74)." 

Член 19 
По член 58 се додава нов член 58а, кој гласи: 
„На контото 960 — Извори на средства на соли-

дарноста, се водат изворите на средствата на соли-
дарноста формирани во смисла на Договорот за фор-
мирање средства на солидарноста на народите и на-
родностите на Југославија и на републиките и авто-
номните покраини за отстранување последици од 
елементарни непогоди." 

Член 20 
Во член 59 став 2 се брише. 

Член 21 
Во член 61 по став 2 се додава нов став 3, кој 

гласи: 
. „Во вонбилансната евиденција посебно се иска-

жуваат вредностите на издадените и примените га-
ранции во смисла на член 29 од Законот за обезбе-
дување на плаќања на инвестициите." 

Досегашниот став 3 станува став 4. 

Член 22 1 

По член 62 се додава нов член 62а, кој гласи: 
„Одредбите од овој правилник се применуваат и 

врз претпријатијата, погоните и деловните единици 
во странство, што ги основала организацијата на 
здружениот труд или во кои организацијата на 
здружениот труд учествува со свои средства; врз 
земјоделските и други задруги; врз работните ор-
ганизации во основање и врз посебните единици 
или погони на работни организации во основање." 

Член 23 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1-7495/1 
15 јули 1975 година 

Белград 
Сојузен секретар 

' за финансии, 
Момчило Цемовиќ, с. р. 
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558. 

Врз основа на член 19 од Законот за книговод-
ството на организациите на здружениот труд („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 48/68, 56/69, 71/72 и 32/75), 
сојузниот секретар за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ 
ВО БИЛАНСИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУ-

ЖЕНИОТ ТРУД 

Член\ 1 
Во Правилникот за содржината на одделни 

позиции во билансите на организациите на здру-
жениот труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 18/73, 
53/73, 17/74 и 5/75) член 1 се менува и гласи: 

,,Основните организации на здружениот труд, 
другите организации на здружениот труд и работ-
ните заедници од член 1 на Законот за книговод-
ството на организациите на здружениот труд (во 
натамошниот текст: организациите на здружениот 
труд), освен организациите за кои се пропишани 
посебни билансни шеми, ги пополнуваат на начинот 
предвиден со овој правилник обрасците: Биланс 
на состојбата, Биланс на успехот, Деловен резул-
тат во текот на годината и Заклучен лист, што во 
смисла на член 10 од Законот за книговодството 
на организациите на здружениот труд (во ната-
мошниот текст: Законот за книговодството), се от-
печатени кон тој закон и се негов составен дел." 

Член 2 
Во член 2 зборовите: „основните организации 

на здружениот труд и" се бришат, а во заграда, по 
бројот: „11/73" се додаваат запирка и броевите: 
„5/74 и 5/75". 

Член 3 
Во член 3 став 2 се менува и гласи: 
„Другите податоци се искажуваат со броеви без 

децимали." 

Член 4 
Член 4 се менува и гласи: 
„Организацијата на здружениот труд ги попол-

нува и ги доставува до Службата на општественото 
книговодство (во натамошниот текст: Службата), 
во смисла на чл. 13 и 15 од Законот за книговод-
ството податоците од завршната сметка и од пери-
одичните пресметки на обрасците наведени во 
член 1 од овој правилник. 

Работната организација што во својот состав 
има две или повеќе основни организации на здру-
жениот труд и сложената организација на здру-
жениот труд што во својот состав има две или 
повеќе работни организации, ги пополнуваат и ги 
доставуваат до Службата, во смисла на чл. 12, 13 
и 15 од Законот за книговодството, податоците од 
збирната завршна сметка и од збирните периодич-
ни пресметки на обрасците Биланс на состојбата, 
Биланс на успехот и Деловен резултат во текот 
на годината. Збирната завршна сметка, односно 
збирната периодична пресметка се составува така 
што податоците од соодветните обрасци на секоја 
основна организација на здружениот труд и секоја 
работна организација во состав на сложена орга-
низација на здружениот труд се собираат и иска-
жуваат во соодветните збирни обрасци. 

Работната организација и сложената органи-
зација на здружениот труд од став 2 на овој член 
доставува до Службата, кон збирната завршна 
сметка, односно периодична пресметка, и попис на 
завршните сметки, односно на периодичните прес-
метки врз основа на кои е составена збирната за-
вршна сметка, односно периодична пресметка. 

Организацијата на здружениот труд како осно-
вач или учесник во основање на претпријатие, по-
гони и деловни единици во странство, ги пополнува 
и ги доставува до Службата за тие организации по-
датоците од завршната сметка и од периодичните 
пресметки на обрасците наведени во член 1 на овој 
правилник, и тоа во рок од 30 дена од денот на ис-
текот на роковите од чл. 13 и 15 на Законот за кни-
говодството." 

Член 5 
Член 5 се менува и гласи: 
„Организацијата на - здружениот труд ги доста-

вува до Службата податоците на обрасците Биланс 
на состојбата, Биланс на успехот и Деловен резул-
тат во текот на годината во по три примероци, а 
на образецот Заклучен лист — во еден примерок. 

Работната организација и сложената организа-
ција на здружениот труд што составуваат збирна 
завршна сметка и збирни периодични пресметки, ги 
доставуваат до Службата податоците на обрасците 
Биланс на состојбата, Биланс на успехот и Дело-
вен резултат во текот на годината во по два при-
мерока.. 

Организацијата на здружениот труд ги доста-
вува податоците од став 1 на овој член до Служба-
та ка ј која се води нејзината жиро-сметка. 

Работната организација и сложената организа-
ција на здружениот труд што составуваат збирна 
завршна сметка и збирни периодични пресметки, ги 
доставуваат податоците од став 2 на овој член до 
Службата во своето седиште. 

Организацијата на здружениот труд како осно-
вач или учесник во основање на претпријатија, по-
гони и деловни единици во странство ги доставува 
до Службата ка ј која се води нејзината жиро-
с м е т к а податоците посебно за секоја од тие ор-
ганизации на обрасците Биланс на состојбата, Би-
ланс на успехот и Деловен резултат во текот на 
годината во по три примероци, а на образецот За-
клучен лист — во еден примерок. 

Основните организации на здружениот труд 
што ќе ги определи Сојузниот извршен совет врз 
основа на член 84 од Законот за народната одбра-
на, ги доставуваат податоците на обрасците Биланс 
на состојбата, Биланс на успехот и Деловен резул-
тат во текот на годината и до Сојузниот секретари-
јат за народна одбрана во по еден примерок." 

Член 6 
Во член. 7 алинеја 2 во заграда, по бројот: 

„39/72" се додаваат запирка и зборовите: „40/73, 
16/74, 66/74 и 30/75". 

Во алинеја 5 зборовите: „во состав на организа-
цијата на здружениот труд" се заменуваат со збо-
ровите: „во состав на работната организација". 

Во алинеја 7 во заграда, по бројот: „71/72" се 
додаваат зборовите: „и 22/75". 

Член 7 
Во член 11 во алинеја 13 на крајот се додаваат 

запирка и зборовите: „со тоа што под реден број 
39а се искажуваат износите на обврските од дохо-
дот остварен по основ на утврдувањето на делот 
од цената наменета за проширување на капаци-
тетите и за зголемување на производството БО опре-
делени стопански гранки, а врз основа на склуче-
ните општествени договори, што се искажани на 
контото 236;". 

Алинеја 15 се менува и гласи: 
,,— под ред. бр. 43 до 45 износите на законски-

те обврски и придонесите во височината пропишана 
во член 8 од Законот за доходот, што се искажани 
на контата од групата на конта 14 и 24. По исклу-
чок, за 1975 година износите на законските обврски 
искажани на ред. бр. 42, 43, 44 и 45 височината 
утврдена во колона 5 под II на Образецот — Пре-
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сметка за уплата на даноците и другите законски 
обврски од доходот за периодот од 1 јануари до 

- « 1975 година („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 30/75);". 

Во алинеја 16 став 1 зборовите: „основната ор-
ганизација на здружениот труд односно" се бри-
шат. 

Во алинеја 19 зборовите: „истата организација 
на здружениот труд" се заменуваат со зборовите: 
„истата работна организација". 

Во алинеја 29 во заграда, зборовите: „26/72 и 
71/72" се заменуваат со зборовите: „26/72, 71/72 и 
40/73". 

Во алинеја 31 зборовите: „истата организација 
на здружениот труд" се заменуваат со зборовите: 
„истата работна организација". 

Во алинеја 33 зборовите: „Правилникот за на-
чинот на пресметуваше на одредени даноци и при-
донеси и законски обврски од доходот („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 11/73)" се заменуваат со збо-
ровите: „Одлуката за начинот за пресметување и 
враќање на законските обврски, на даноците и 
придонесите од личните доходи на работниците на 
основните организации на здружениот труд („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 17/73)". 

Во алинеја 34 зборовите: „Правилникот за на-
чинот за пресметување и враќање на законсктгге 
обврски, на . даноците и придонесите од личните 
доходи на работниците на основните организа-
ции на здружениот труд" се заменуваат со зборо-
вите: „Одлуката за начинот за пресметување и 
враќање на законските обврски, на даноците и 
придонесите од личните доходи на работниците на ' 
основните организации на здружениот т р у д . 

Член 8 
Во член 12 во алинеја 2 бројот: „272" се за-

менува со бројот: „273". 
Во алинеја 4 по бројот: „271" се додаваат за-

пирка и зборовите: „272, 274 и 275". 
Во алинеја 5 по бројот: „271" се додаваат за-

пирка и зборовите: „272, 274 и 275". 
Во алинеја 9 став 3 зборовите: „од член 1 став 

1 на Законот за книговодството" се заменуваат со. 
зборовите: „во состав на работната »организација". 

Во алинеја 18 во одредбата под 3 'став 3 збо-
ровите: „од член 1 став 1 на Законот за книго-
водството" се заменуваат со зборовите: „во состав 
на работната организација". 

'Член 9 
Во член 15 алинеја 1 по зборовите: „во обра-

зецот Биланс на успехот" запирката и текстот до 
крај се бришат. 

'Член 10 
Во член 19 став 5 се брише. 
Досегашниот став 6 станува став 5. 

Член 11 
По член 19 се додава нов член 19а, кој гласи: 
„При спојувањето на организации на здруже-

ниот труд завршна сметка составуваат и ја до-
ставуваат до надлежната служба сите организа-
ции на здружениот труд што се спојуваат. 

При припојувањето на организација на здру-
жениот труд кон друга организација на здруже-
ниот труд завршна сметка составува и ја доста-
вува до надлежната служба организацијата на 
здружениот труд што се припојува. 

Во случај на поделба на организација на здру-
жениот труд на повеќе организации на здружениот 
труд завршна сметка составува и ја предава на над-
лежната служба организацијата на здружениот труд 
што се дели. 

Во случај на укинување на организација на 
здружениот труд завршна сметка составува и ја 
предава на надлежната служба организацијата на 
здружениот труд., штo се укинува. 

Ако статусни промени ка ј организациите на 
здружениот труд ќе настанат со 31 март, 30 Јуни 
и 30 септември, организациите на здружениот труд 
што во врска со тие промени составуваат и подне-
суваат завршна сметка не се обврзани да соста-
вуваат и поднесуваат до надлежната служба пери-
одична пресметка со тој ден." 

Член 12 
По член 24 се додава нов член 24а, кој гласи: 
„Одредбите од овој правилник се применуваат 

и врз претпријатијата, погоните и деловните еди-
ници во странство, што ги основала организацијата 
на здружениот труд или во кои организацијата на 
здружениот труд учествува со свои средства; врз 
земјоделските и други задруги; врз работните ор-
ганизации во основање и врз посебните единици 
или погони на работните организации во основање." 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1-8348/1 
15 јули 1975 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Момчило Цемовиќ, с. р. 

559. 

Врз основа на член 17в став 2 од Законот за 
книговодството на организациите на здружениот 
труд („Слул^бен лист на СФРЈ", бр. 48/68, 56/69, 71/72 
и 32/75), сојузниот секретар за-финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ КНИГОВОДСТВЕНИ ПОДА-
ТОЦИ ЗА ДЕЛОВНА ЕДИНИЦА ДО ОПШТЕСТВЕ-
НО-ПОЛИТИЧКАТА ЗАЕДНИЦА И ДО СЛУЖБА-

ТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

Член 1 
Основната организација на здружениот труд, од-

носно друга организација на здружениот труд, (во 
натамошниот текст: организацијата на здружениот 
труд), што има деловна единица на територијата на 
општествево-политичката заедница на која не се наоѓа 
седиштето на организацијата на здружениот труд, 
должна е, во смисла на член 17в од Законот за кни-
говодството на организациите на здружениот труд 
за деловната единица да доставува книговодствени 
податоци од периодичната пресметка и завршната 
сметка, определени со овој правилник, до надлеж-
ниот орган на собранието на општината на чија те-
риторија се наоѓа таа деловна единица и до Служ-
бата на општественото книговодство. 

Член 2 
Како деловна единица, во смисла на член 1 од 

овој правилник, се сметаат: погоните, продавниците, 
складовите, претставништвата, сервисите и другите 
организациони единици што не се организирани ка-
ко основни организации на здружениот труд. 
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' f Член 3 
Организацијата на здружениот труд доставува 

податоци за деловната единица на образецот ДЕ — 
Податоци за деловната единица за периодот од 1 ја-
нуари до 197— година, што е отпечатен кон 
овој правилник и е негов составен дел. 

Образецот ДЕ се пополнува врз основа на книго-
водствени податоци и тоа при изработката на перио-
дичните пресметки и завршната сметка. 

Член 4 
Податоците на образецот ДЕ, организацијата на 

здружениот труд ги доставува до надлежниот орган 
на собранието на општината на чија територија се 
наоѓа деловната единица, во роковите утврдени во 
чл. 13 и 15 од Законот за книговодството на органи-
зациите на здружениот труд, во еден примерок. 

Член 5 
Податоците на образецот ДЕ, организацијата на 

здружениот труд ги доставува и до надлежната 
служба на општественото книговодство кај која се 
води нејзината жиро-сметка кон периодичната прес-
метка и завршната сметка, во два примерока. 

Службата на општественото книговодство од 
став 1 на овој член, доставува еден примерок 
од примениот образец до Службата на општествено-
то книговодство на чија територија се наоѓа делов-
ната единица, во рок од 15 дена од денот на прие-
мот на овој образец. 

Член б 
Овој правилник влегува во -сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Слул^бен лист на СФРЈ". 

Бр. 1/Ѕ34Ѕ/1 
15 јули 1975 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Момчило Цемовиќ, с. р. 
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560. 

Врз основа на точка 1 од Одлуката за опреде-
лување на стоките за кои стоковните контингенти 
ги утврдува Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија (,.Службен лист на СФРЈ", бр. 66/74), на 
предлог од Сојузниот секретаријат за пазар и цени, 
а по претходно прибавено мислење од Сојузниот 
комитет за земјоделство и Стопанската комора на 
Југославија, сојузниот секретар за надворешна 
трговија издава -

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА 

СТОКИ ВО 1975 ГОДИНА 

1. Во Наредбата за утврдување на стоковните 
контингенти за увоз на стоки во 1975 година („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 14/75) во точка 2 во ре-
ден број 4 бројот: „100.0001' се заменува со бројот: 
„150.000". 

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 14011 
18 јули 1975 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
д-р Емил Лудвигер, с. р. 

Одредбата под 4 се менува и гласи: 
„4) потврда дека пченицата ги исполнува усло-

вите на квалитетот од член 1 на Законот, што ја 
издава прометната организација, односно Дирек-
цијата. а ако производителот и прометната органи-
зација, односно Дирекцијата не постигнат соглас-
ност во поглед на квалитетот на пченицата, или 
ако тоа го бара производителот — потврдата ја 
издава организацијата на здружениот труд што е 
овластена за утврдување на квалитетот на жита;". 

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 08-3263/3 
17 јули 1975 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузниот 
комитет за 

земјоделство, 
Иво Куштрак, с. р. 

561. 

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за пре-
миите за пченица („Службен лист на СФРЈ", бр. 
66/74), во спогодба со сојузниот секретар за финан-
сии, претседателот на Сојузниот комитет за зем-
јоделство издава 

Н А Р Е Д БА 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 
ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИ-
ЈАТА ЗА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ НА 1975 ГОДИНА 

1. Во Наредбата за начинот на остварување на 
премијата за пченица од родот на 1975 година 
(,,Службен лист на СФРЈ", бр. 33/75) во точка 2 во 
одредбата под 3 по зборот: ,,Дирекцијата" се до-
даваат точка и зборовите: „Потврдата мора да 
содржи и клаузула дека пченицата не им е про-
дадена на производителите на добиточна храна 
миту дека производителот ја искористил или прера-
ботил пченицата во добиточна храна". 

562. 

Врз основа на член 15 став I од Законот за југо-
словенските стандарди и за нормите на квалитетот на 
производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/74), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕК-
ТРОМЕХАНИЧКИ СОСТАВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЕЛЕК-

ТРОНСКИ УРЕДИ 

1. Се донесуваат југословенските стандарди: 
Конектори за фреквенции до 3 

MHz за телекомуникации и електро-
ника. Методи на мерење - - - -

Конектори за фреквенции до 3 
MHz. Штекерни гнезда со воѓица, за 
печатени плочи, со растер 3,96 mm. 
Облик и мери — — 

Конектори за фреквенции до 3 
MHz. Штекерен дел на печатени пло-
чи за конектори со воѓица, со растер 
3,96 mm. Облик и мери — — — -

Конектори за фреквенции до 3 
MHz Конектори за печатени кола, со 
растер 2,54 mm, за спојување со ште-
кер на печатена плоча, или со ште-
керен дел на печатена плоча — — 

Конектори за фреквенции до 3 
МШ,Тркалезни конектори за радио и 
сродни акустички уреди: 

— Технички услови и испиту-
вања — — — — — — - -

— Гранични мерила за проверу-
вање на мерите — 

— Гранични мерила за проверу-
вање на отпорот на контактите и си-
лата на задржувањето — — — — 

— Гранични мерила за проверу-
вање на диелектричната цврстина и 
отпорот на изо л аци јата — — — 

— Гранични мерила за проверу-
вање на диелектричната цврстина и 
отпорот на контактите — — — — 

Електромеханички составни дело-
ви за електронски уреди. Контакти 
за спојување со стискање. Методи на 
испитување — — — — — — — 

JUS N.H4.061 

— JUS N.R4.109 

JUS N.R4.110 

JUS N.R4.111 

JUS N.R4.131 

- - - JUS N.R4.152 

JUS N.R4.153 

JUS N.R4.154 

JUS N.R4.155 

JUS N.R4.202 
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Електромеханички составни дело-
ви за електронски уреди Методи на 
испитување" 

- Општ дел - - - - - JUS N:R4.400 
- Постапка 2а: Отпор на контак-

тот - миливолтен метод - - - J U S N.R4.4G8 
- Постапка 26: Отпор на контак-

тот — метод на мерење со пропишана 
струја - - - - - - - JUS N.R4.407 

- Постапка 2ц: Промена на отпо-
рот на контактот во динамички 
услови - - - - - - - - JUS N.R4.408 

- Постапка 2ф- Електрична кон-
тинуираност на куќиштето — — — JUS N.R4.411 

- Постапка За: Отпор на изола-
цијата - - - - - - JUS N.R4412 

- Постапка 4а: Диелектрична 
цврстина - - - - - - - JUS N R4.413 

- Постапка 6а- Забрзување - JUS N.R4.417 
- Постапка бб' Потреси - - JUS N.R4.418 
- Постапка 6ц: Удари - - - JUS N.R4.419 
- Постапка 6д- Вибрации - - JUS N.R4-420 
- Постапка 13а- Сила на спару-

вање и разделување - — - - JUS N.R4.444 
- Постапка 136' Сила на вовле-

кување и извлекување - - — — JUS N.R4.445 
- Постапка 13е: Метод на пола-

ризација - - - - - - - JUS N.R4.448 
-Постапка 14е: Нурнување под 

снижен атмосферски притисок - — JUS N R4.453 
- Постапка 16а: Оштетување од 

испитниот чеп — — — — — — J U S N.R4.459 
- Постапка 166: Испитување на 

стеснетиот влез за контакти — — JUS N.R4.460 
- Постапка 16е- Сила на задржу-

вање на граничното мерило (Еластич-
ни контакти) - - - - - - " JUS N.R4.463 

2 Југословенските« свдндадди од точка 1 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Југосло-
венскиот завод за стандардизација, што е составен 
дел на ова решение 

3 Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни и влегуваат во сила нр 
1 декември 1975 година. 

Бр 23-3121/1 
17 април 1975 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

Милан Крајновиќ, с. р. 

563. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квалитетот 
на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/74), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТРАНС-
П О Р Т Н А АМБАЛАЖА ОД ПЛАСТИЧНИ МАСИ 

1. Се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: 

Амбалажа од пластични маси: 
— Носилки за стаклени шишиња 

(„евро-боце") за пиво, зафатнина 0,5 1 JUS Z M3.210 
- Носилки за 12 литарски шиши-

ња за минерална вода — — — — JUS Z.M3.215 
2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 

решение се објавени во посебно издание на Југосло-

венскиот завод за стандардизација, што е составен 
дел на ова решение. 

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова 
решение се задолжителни, со тоа што стандардот 
JUS Z.M3.210 влегува во сила на t октомври 1975 
година, а стандардот JUS Z.M3.215 влегува во сила 
на 1 јануари 1976 година. 

Бр. 24-3119/1 
17 април 1975 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

564. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за. нормите на квалитетот 
на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 2/74), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЈУГОСЛОВЕНС-
КИОТ СТАНДАРД ЗА ФОРМАТИ НА ХАРТИЈА, 

КАРТОН И ЛЕПЕНКА 

1. Во југословенскиот-стандард JUS H.NO.311 4— 
Формати на хартија, картон и лепенка, што е доне-
сен со Решението за југословенските стандарди за 
хартија („Службен лист на СФРЈ", бр. 33/64) а об-
јавен во посебно издание на Југословенскиот завод 
за стандардизација, во точка 3.4, табела 4, се менува 
и гласи: 

Мере 
Ознака Назив формата Напомена 

cm 

71X101 Стандардни фор-
мат за картоне и 
депенке 

81X101 
246 X 320 Формати лепенке 

су обрезани фор-
мати 

305 х 427 

Е О Е нула 90X126 Стандардни xi)op-
мати за одпећене 
врсте амба!УЖ-
них папира у ли-

Е 1 Е један в 63 X 90 сту и арку 

По точка 3.4 се додава нова точка 3.41, која 
гласи: 

„Према уговору измеѓу заинтересованих страна 
могу се за посебне потребе резати и други формати 
папира, картона и лепенки". 

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во ,,Службен лист СФРЈ". 

Бр. 08-3616 
8 мај 1975 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

К7 К седам 

К 8 К осам 
К 24 К двадесет 

четири 

К 30 К тридесет 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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565. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квалитетот 
на производите (,,Службен лист на .СФРЈ", бр. 2 74), 
директорот на Југословенскиот завод за стандарди-
зација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБ-
ЛАСТА НА ЕЛЕКТРОНИКАТА И ТЕЛЕКОМУНИ-

КАЦИИТЕ 

1. Решението за југословенските стандарди од 
областа на електрониката и телекомуникациите 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 25/65), со кое се до-
несени стандардите JUS N.R4.060 и JUS N.R4.061, 
преставува да важи. » 

2. Ова решение влегува во сила на 30 ноември 
1975 година. 

Бр. 23-6224/1 
10 јули 1975 година 

Белград 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

566. 

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за ју-
гословенските стандарди и за нормите на квалите-
тот на производите („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2/74), директорот на Југословенскиот -завод за стан-
дардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕ-
ТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА АМ-

БАЛАЖА ОД ПЛАСТИЧНА МАСА 

1. Решението за југословенскиот стандард за 
амбалажа од пластична маса („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 18/69), со кое е донесен стандардот 
JUS G.E4.210, престанува да важи. 

2. Ова решение влегува во сила на 30 септември 
1975 година. 

Директор 
на Југословенскиот завод 

за стандардизација, 
Милан Крајновиќ, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА РЕШАВАЊЕ НА СПОРОТ НАСТАНАТ ПО 
ПОВОД ОРГАНИЗИРАЊЕТО НА ОСНОВНАТА 
ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД „УЗОР" 
ВО БРЧКО ВО СОСТАВ НА РАБОТНАТА ОРГА-

НИЗАЦИЈА ЗИК „ВИНОЈУГ" ВО ГЕВГЕЛИЈА 

I Осумнаесет работни единици на Основната 
организација на здружениот труд „Производство, 
преработка со реализација и заеднички служби" по-

ведоа пред Уставниот суд-на Југославија спор по 
повод организирањето на Дневницата „Узор" во 
Брчко во основна организација на здружениот труд. 
Во предлогот за поведување спор се истакнува дека 
Деловницата во Брчко не ги исполнува условите за 
организирање во основна организација на здруже-
ниот труд, зашто е основана исклучиво заради про-
дажба на производи на работната организација во 
чиј состав е предлагачот, како и затоа што Делов« 
ницата нема сопствени деловни средства, туку врши 
дејност со средства што подносителот на предлогот 
и ги пренел како основачки влог. 

Во одговорот на предлогот, Деловницата од Брч-
ко достави анализа на своето економско работење и 
на финансиските резултати заради согледување на 
оправданоста на конституирањето во основна орга-
низација на здружениот труд, ,од која се гледа дека 
Деловницата е основана на 12 јануари 1974 година, 
а дека на денот на донесувањето на одлуката за 
организирање во основна организација на здруже-
ниот труд располагала со 24 продавници, односно 
продажни места на пазари и со складиштен простор 
од 500 квадратни метри и вработувала 64 работници. 
Од финансиските показатели на Анализата се гледа 
дека Деловницата во Брчко имала позитивен фи-
нансиски биланс за 1974 година и дека во почетокот 
на 1975 година планира проширување на продажни-
от простор и вработување нови работници. 

II. Уставнтиот суд на Југославија, врз основа на 
поднесената документација и состојбата утврдена на 
јавната расправа оцени дека Деловницата во Брчко 
ги исполнува условите да се организира во основна 
организација на здружениот труд во смисла на член 
36 од Уставот на СФРЈ, односно член 33 од Законот 
за конституирањето и запишувањето во судскиот 
регистар на организациите на здружениот труд, за-
што претставува работна целина во која резултатот 
од заедничкиот труд на работниците ,може да се 
потврди како вредност на пазарот и во работната 
организација и врз таа основа може да се изрази 
самостојно. Наводите од предлагачот дека Деловни-
цата во Брчко е основана исклучиво заради продаж-
ба на стоки што ги произведува матичната работна 
организација, по оцена од Уставниот суд на Југосла-
вија не се релевантни за статусната положба на Де-
ловницата. 

III. Согласно со изложеното, на седницата одр-
жана на 19 јуни 1975 година, Уставниот суд на Ју -
гославија донесе 

О д л у к а 

Деловницата „Узор" во Брчко ги исполнува ус-
ловите да се организира во основна организација на 
здружениот труд во состав на Работната органи-
зација З И К „Винојуг" во Гевгелија. 

IV. Оваа одлука ја донесе Уставниот суд на Ју -
гославија во состав: претседател на Судот Никола 
Секулиќ и членовите на Судот Милорад Достаниќ, 
Арпад Хорват, Радивое Главиќ, Димо Кантарџиски, 
Радојка Катиќ, Ѓуро Меденица, д-р Стане Павлич, 
,Ненад Петровиќ, Боривое Ромиќ, д-р Иво Сунариќ, 
Таип Таипи и Јоже Земљак. 

У-бр. 48/75 
19 јуни 1975 година 

Белград 

Претседател 
на Уставниот суд 

на Југославија, 
Никола Секулиќ, с. р. 

Бр. 24-6227/1 
10 јули 1975 година 

Белград 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 25 јули 1975 
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НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 5 од Уредбата за Сервисот 
за административни и сметководствени работи на 
сојузните органи на управата и на сојузните орга-
низации („Службен лист на СФРЈ", бр. 69/73), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СЕРВИСОТ 
ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ И СМЕТКОВОДСТВЕ-
НИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРА-

ВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

За директор на Сервисот за административни 
и сметководствени работи на сојузните органи 
на управата и на сојузните организации се назначу-
ва Мате Мишкови)^ досегашен директор на тој Сер-
вис. 

Е. п. бр. 503 
26 јуни 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Врз основа на член 38 став 3 од Законот за 
Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 21/74), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СЕКРЕТАРОТ НА СЕ-
КРЕТАРИЈАТОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 
СОВЕТ ЗА ЗАКОНОДАВНИ И ПРАВНИ РАБОТИ 

Се разрешува од должноста секретар на Се-
кретаријатот на Сојузниот извршен совет за зако-
нодавни и правни работи Миленко Кангрга, поради 
одење на друга должност. 

Е. п, бр. 510 
2 јул^ 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Врз основа на член 38 став 3 од Законот за 
Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 21/74), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
3\ НАЗНАЧУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СЕКРЕТАРИ-
Ј А Т О Т НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА 

ЗАКОНОДАВНИ И ПРАВНИ РАБОТИ 

За секретар на Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за законодавни и правни работи се 
назначува д-р Александар Фира, претседател на 
Уставниот суд на САП Војводина. 

Е. п. бр. 511 
3 јули 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Врз основа на член 40 од Законот за Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на СФРЈ", бр. 21/74), 
С О Ј У З Н И О Т извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За советник на Сојузниот извршен совет се 
назначува Миленко Кангрга, досегашен секретар 
на Секретаријатот за законодавни и правни работи 
на Сојузниот извршен совет. 

Е. п. бр. 512 
3 јули 2 975 година , 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот 
извршен совет донесува 

1 Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР 

НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА РАДИОВРСКИ 

За помошник-директор на Сојузната управа за 
радиоврски се назначува Светозар Калуѓерови!^, 
самостоен советник во Сојузниот комитет за сообра-
ќа ј и врски. 

Е. и-, бр. 514 
2 јули 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал. Биедиќ, с. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации ' (,,Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 
СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За советник на сој.узниот секретар за надво-
решни работи се назначува Александар Божовиќ, 
поранешен амбасадор на СФРЈ во Нигерија. 

Е. п. бр. 515 
2 јули 1975 година 

Белград 

Сојузен извршен сорет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 
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Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32 71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
За советник на сојузниот секретар за надво-

решни работи се назначува Драго Кунц, поранешен 
амбасадор на СФРЈ во Норвешка. 

Е. п. бр. 516 
2 јули 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР 
НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦИВИЛНА ВОЗ-

ДУШНА ПЛОВИДБА 
Се разрешува од должноста помошник-дирек-

тор на Сојузната управа' за цивилна воздушна 
пловидба д-р Георги Трајковски, поради одење на 
друга должност. 

Е. п. бр. 517 
2 јули 1975 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

1 ' Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

538. Закон за општествениот правобранител 
на самоуправувањето — — — — — 1053 

539. Закон за Сојузниот општествен право-
бранител на самоуправувањето — — — 1056 

540. Закон за измени и дополненија на Закр-
нот за основните услови за привремено 
вработување и за заштитата на југосло-
венските граѓани на работа во странство 1059 

541.) Закон за применување на прописите и за 
решавање на судирите на републичките 
односно покраинските закони во областа t 
на даноците, придонесите и таксите —' 1060 

полагање депозит при инвести-
циони"" вложувања во нестопански и 
^непроизводни инвестиции - = - ^ 1063 

543. Закон за претворање на краткорочните 
кредити на Народната банка на Југосла-
вија за финансирање на сојузните сто-
ковни резерви во долгорочен кредит кој 
ќе го отплатува федерацијата — — — 1064 

544. Закон за дополнение на Законот за На-
родната банка на Југославија и за един-
ственото монетарно работење на народ-
ните банки на републиките и на народ-
ните банки на автономните покраини — 1065 

545. Закон за дополнение на Законот за де-
визно работење — — — — — — — 1065 

546. Закон за дополненија на Законот за кре-
дитните работи со странство — — — —1065 

Страна 
547, Закон за измени и дополненија на Зако-

нот за оданочување на производи и услу-
ги во прометот — — - - — — — 1066 

518. Закон за Интересната заедница за стан-
бена изградба и управување со становите 
за потребите на работниците и функци-
онерите на сојузните органи — — — 1066 

549. Закон за Интересната заедница за стан-
бена изградба и за управување со стано-
вите за потребите на активните воени 
лица и граѓанските лица и во вооруже-
ните сили на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија — — — — 1069 

550. Закон за измени на Зак-онот за додатокот 
на деца на воените лица во активна слу-
жба на Југословенската народна армија 1071 

551. Одлука зз потврдување на Завршната 
сметка на Народната банка на Југосла-
вија за 1974 година — — — — — — 1071 

552. Одлука за потврдување на Финансискиот 
план на Народната банка на Југославија 
за 1975 година - - - - - - - 1072 

553. Одлука за именување генерален дирек-
тор на Службата на општественото кни-
говодство на Југославија — — — — 1072 

554. Одлука за избор на судија на Уставниот 
суд на Југославија — — — — — — 1072 

555. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за општите услови за давање потро-
шувачки кредити — — — — — — 1072 

556. Одлука за купување пченица од родот на 
1975 година за пазарните стоковни резерви 1073 

557. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за содржината на одделни 
конта во Основниот контен план'за орга-
низациите на здружениот труд — — — 1073 

558. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за содржината на одделни 
позиции вох билансите на организациите 
на здружениот труд — - — — — 1077 

559. Правилник за доставување книговодстве-
ни податоци за деловна единица до оп-
штествено-политичката заедница i и до 
Службата на општественото книговодство 1078 

560. Наредба за измена на Наредбата за утвр-
дување на стоковните контингенти за увоз . 
на стоки во 1975 година — — — — 1080 

561. Наредба за измена и дополнение на На-
редбата за начинот на остварување н^ 
премијата за пченица од родот на 1975 
година — — — — — — — — — 1080 

562. Решение за југословенските стандарди за 
електромеханички составни делови за 
електронски уреди — — — - — — 1080 

563. Решение за југословенските стандарди за 
транспортот амбалажа од пластични маси 1081 

564. Решение за измена и дополнение на југо-
словенскиот стандард за формати на хар-
тија, картон и лепенка — — — — - 1081 

565. Решение за престанок на важењето на 
Решението за југословенските стандарди 
од областа на електрониката и телекому-
никациите — — — — — — — — 1082 

566. Решение за престанок на важањето на 
Решението за југословенскиот стандард 
за амбалажа од пластична маса — — 1082 

Одлука за решавање на спорот настанот по 
повод организиаањето на Основната орга-
низација на здружениот труд „Узор" во 
Брчко во состав на работната организа-
ција ЗИК „Винојуг" во Гевгелија — — 1082 

Назначувања и разрешувања — — — — 1083 

Меѓународни договори 621 
Издавач Новинска установа Службен лист на СФРЈ. Белград. Јована Ристиќа 1 Пошт фах 226. 

- Директор и главев и одговорев уредник Душан Машовиќ Улица Јована Ристиќа бр. 1 -
Печати Београлски графички завод. Белград. Булевар војводе Мишјќа бр. 17 


